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DOPYTOVO-ORIENTOVANÉ PROJEKTY  

 
REALIZOVANÉ V RÁMCI PRIORITNEJ OSI 1  

PODPORA RASTU ZAMESTNANOSTI



PODPORA KONKURENCIESCHOPNOSTI SPOLOČNOSTI MRAVA, S.R.O. 
 
 

Názov prioritnej osi / opatrenia 

Prioritná os 1: Podpora rastu zamestnanosti 
Opatrenie 1.2: Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability 
pracovníkov, podnikov a podpory podnikania 
 

Výška nenávratného finančného príspevku: 

17 006,45 EUR 
 
Cieľová skupina projektu:  

zamestnanci spoločnosti  
 
Miesto realizácie projektu: 

Prešovský samosprávny kraj 
 
Termín realizácie projektu: 

november 2009 – december 2011  
 
Realizátor 

MRAVA, s.r.o. 
Kvetná 35/20 
059 14 Spišský Štiavnik 
www.mrava.sk 
 

 
 
Hlavným cieľom projektu bolo zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti vytvorením nových 
pracovných miest. Zároveň špecifickými cieľmi bolo vytvorenie pracovných miest a zabezpečenie 
podpory novovzniknutej firme poradenskou a konzultačnou činnosťou.   
Realizácia projektu prijímateľa MRAVA, s.r.o. pozostávala z tvorby pracovných miest vrátane 
uplatnenia mzdových nákladov na vytvorené pracovné miesta a vypracovania stratégie 
zamestnanosti a stratégie udržania pracovných miest. Prostredníctvom podnikateľského plánu 
plánoval prijímateľ nastaviť aktivity tak, aby sa dosiahli stanovené ciele spoločnosti v krátkodobom 
i dlhodobom horizonte. Vhodnosť realizácie projektu mala spočívať v podpore podnikateľského 
zámeru, bez ktorej by žiadateľ nebol schopný tento zámer zrealizovať. Spoločnosť MRAVA, s. r. o. 
je mladou spoločnosťou, ktorá sa snaží využiť trhový priestor v oblasti výroby lamelových roštov. 
Ako mladá firma s krátkou podnikateľskou históriou a bez dostatočného finančného krytia nie je 
možné resp. je veľmi náročné získať úverové, prípadne iné zdroje na financovanie celého 
podnikateľského zámeru a zdroje na obstaranie takejto technológie. Z toho dôvodu prijímateľ uvítal 
možnosť uchádzať sa o nenávratný finančný príspevok zo zdrojov EÚ a ŠR s možnosťou jeho 
komplexného využitia na všetky nevyhnutné aktivity súvisiace s realizáciou projektu. 
Cieľovou skupinou projektu boli zamestnanci spoločnosti MRAVA, s.r.o. 
Hlavnými aktivitami tohto projektu boli: 
– tvorba nových pracovných miest -  v rámci danej aktivity boli vytvorené dve pracovné miesta na 
pozícii „Výrobný pracovník“  
– poradenská činnosť - stratégia zamestnanosti a stratégia udržania pracovných miest 
 



Prijímateľ vytvoril v rámci projektu 2 pracovné miesta, ktoré aj naďalej udržiava.  
Po ukončení realizácie aktivít projektu spoločnosť disponuje potrebným technickým, personálnym a 
materiálnym vybavením, ktoré mu umožnili dosahovať predpokladané výsledky.  
 

                               
 

 

 

 



VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV KORADOOR, S.R.O. 
 
 

Názov prioritnej osi / opatrenia 

Prioritná os 1: Podpora rastu zamestnanosti 
Opatrenie 1.2: Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability 
pracovníkov, podnikov a podpory podnikania 
 

Výška nenávratného finančného príspevku: 

181 096,22 EUR 
 
Cieľová skupina projektu:  

zamestnanci spoločnosti  
 
Miesto realizácie projektu: 

Žilinský samosprávny kraj 
 
Termín realizácie projektu: 

jún 2009 – november 2010  
 
Realizátor 

KORADOOR, s.r.o. 
Vrútocká 256 
038 52 Sučany 
www.koradoor.sk 
 

 
 
Hlavným cieľom projektu bolo zvýšenie kvality a rozsahu schopností a zručností zamestnancov 
spoločnosti. Špecifickými cieľmi bolo zvýšenie kvalifikovanosti zamestnancov, udržanie stabilného 
počtu a štruktúry zamestnancov, zvýšenie informatizácie vo firme rozvojom IKT gramotnosti 
zamestnancov a dosiahnutie stabilnej pozície na trhu certifikovaním kvality svojich produktov a 
riadenia procesov. 
 
Spoločnosť KORADOOR, s.r.o., založená v roku 2000 patrí v súčasnosti medzi najväčších 
zákazkových výrobcov dverí a zárubní na Slovensku. 
Realizáciou projektu došlo k vyškoleniu 31 zamestnancov spoločnosti v oblasti cudzieho jazyka, 
IKT, ako aj v oblasti vnútro firemnej etiky a kultúry, či dosahovania lepších podnikateľských 
výsledkov. 
 
Od roku 2010 sa v spoločnosti KORADOOR s.r.o. používa systém manažérstva kvality v oblasti 
výroby, predaja a montáže interiérových dverí, ktorý bol zavedený počas projektu zo zdrojov ESF a 
ktorý každoročne obnovuje a prispôsobuje náročnejším potrebám zo strany zákazníkov. 
 
Hlavnými aktivitami projektu bolo vytvorenie základnej študijnej príručky, vzorce pre úspešné 
podnikanie, ako zlepšiť podnikanie pomocou komunikácie, etika a prežitie firmy, osobné hodnoty 
a integrita, dobré vzťahy v predaji, školenia anglického jazyka, školenia IKT, ISO - podrobná 
analýza spoločnosti, ISO - vypracovanie pracovných postupov kvality, ISO - vypracovanie príručky 
kvality, ISO – školenie interných audítorov manažérstva kvality, ISO – školenie kvality podľa 



požiadaviek vyššieho vedenia, ISO - osobné konzultácie pre implementáciu manažérskeho systému, 
ISO – poskytnutie pomoci pri zavádzaní systému manažérstva kvality, ISO – poradenstvo pre 
manažment podniku, ISO – uskutočnenie prvého interného auditu manažérstva kvality, ISO - 
poskytnutie pomoci  pri certifikačnom audite, certifikácia ISO. 
 
Výsledky projektu sú využívané aj po ukončení implementácie projektu, keďže vzdelávacie aktivity 
sa realizovali v zmysle politiky kvality. 
Samotná implementácia projektu ako aj realizácia vzdelávania po jeho ukončení podporila trend 
smerovania k vedomostnej spoločnosti a prispela k zvyšovaniu podielu ekonomicky aktívneho 
obyvateľstva na celoživotnom vzdelávaní, ale aj k podpore rozvoja vzdelávania zameraného na 
potreby spoločnosti. 
 
Spoločnosť vďaka realizácii projektu získala kvalifikovaných pracovníkov, dosiahla zvýšenie 
atraktívnosti a kvality interiérových dverí vďaka pracovníkom, ktorí vzdelávanie podstúpili. Bola 
zvýšená kvalita pracovných podmienok vo výrobe, zlepšila sa organizácia práce, kolektív 
pracovníkov bol utužený, pričom zamestnanci sa riadia Etickým kódexom spoločnosti. Projekt 
prispel k zefektívneniu tvorby obchodnej politiky spoločnosti.  
Zlepšenie odbornej zdatnosti a vzdelanostnej úrovne zamestnancov spoločnosti sa prejavili vo 
výkonnosti a následne produktivite práce, čím sa vytvorili predpoklady pre ďalší rozvoj spoločnosti. 
 

 

 
                                                                             

 

 

 

 

 

 



ZVYŠOVANIE VZDELANOSTNEJ ÚROVNE A ADAPTABILITY 
ZAMESTNANCOV SPOLOČNOSTI BARDEJOVSKÉ KÚPELE A.S. 

 
 
Názov prioritnej osi / opatrenia 

Prioritná os 1: Podpora rastu zamestnanosti 
Opatrenie 1.2: Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability 
pracovníkov, podnikov a podpory podnikania 
 

Výška nenávratného finančného príspevku: 

89 348,36 EUR 
 
Cieľová skupina projektu:  

zamestnanci prijímateľa  
 
Miesto realizácie projektu: 

Prešovský samosprávny kraj 
 
Termín realizácie projektu: 

apríl 2010 – september 2011  
 
Realizátor 

BARDEJOVSKÉ KÚPELE, a.s. 
086 31 Bardejovské Kúpele 
www.kupele-bj.sk 
 

 
 
Hlavným cieľom projektu bola podpora adaptability podniku a rozvoj zručností pracovníkov za 
účelom tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom realizácie všeobecného vzdelávania. 
 
Spoločnosť BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s. si uvedomuje svoju zodpovednosť za kvalitu 
poskytovaných služieb. Ide najmä o kvalitu poskytovania ambulantnej a ústavnej kúpeľnej liečby, 
o kvalitu zabezpečenia ubytovacích a stravovacích služieb, ako aj kvalitu všetkých ostatných 
činností, s hlavným zámerom uspokojiť požiadavky a potreby svojich klientov, a tým zlepšiť 
postavenie na trhu v oblasti poskytovania kúpeľnej starostlivosti. Na to, aby sa mohol uvedený 
zámer dosiahnuť je potrebné neustále plánovite rozširovať vedomosti a zručnosti zamestnancov na 
všetkých úrovniach organizačnej štruktúry, čo bolo základnou myšlienkou predkladaného projektu. 
 
 
Hlavnými aktivitami projektu boli:  
- Opakované preškolenie odborného zdravotníckeho personálu –  cieľom školení bolo preškoliť 
odborný zdravotnícky personál, za účelom získania nových informácií, poznatkov a trendov 
v konkrétnej oblasti (napr.: Liečebná starostlivosť  kardiologických pacientov počas kúpeľnej 
liečby, Medová detoxikačná masáž a masáž lávovými kameňmi, Balneoterapia a jej účinky na 
detského pacienta, Účinky kúpeľnej liečby po náhlej cievnej mozgovej príhode, USG brušných 
orgánov, Diferenciálna diagnostika artériovej hypertenzie. 
- Školenia podľa interných potrieb pre výkon pracovnej profesie v oblasti kúpeľnej liečby a hygieny 
– cieľom bolo vyškoliť odborný zdravotnícky personál a tiež stravovací personál v zmysle 



interných požiadaviek pre výkon v rámci konkrétnych pracovných pozícií zameraných na oblasť 
kúpeľnej liečby a hygieny (napr. Správne hygienické postupy v balneológii, Medicínska etika) 
- Tréningové školenia na zlepšenie komunikačných, manažérskych a administratívnych zručností – 
zahrnuté školenia: Konflikty a ich riešenie, Finančné riadenie, Vedenie sekretariátu, Právne 
minimum, Marketing a marketingová komunikácia, Komunikácia recepčnej v priamom kontakte 
s klientom a pod.  
- Jazykové kurzy – zahrnuté školenia: Odborné konzultácie z cudzieho jazyka pre lekárov (anglický 
jazyk, nemecký jazyk) a Nemecký jazyk (pre zamestnancov). 
 
 
Plánovanými špecifickými cieľmi projektu boli: 
- Rast profesijných znalostí a zručností zamestnancov prostredníctvom opakovaného preškolenia 

odborného zdravotníckeho personálu a školení v zmysle interných potrieb pre výkon pracovnej 
profesie v oblasti kúpeľnej liečby a hygieny. 

- Zlepšenie jazykových znalostí a zručností zamestnancov prostredníctvom realizácie jazykových 
kurzov a odborných konzultácií v cudzom jazyku. 

- Zvýšenie všeobecných znalostí a zručností zamestnancov vrátane manažérov a podpora ich 
adaptability prostredníctvom realizácie tréningových školení na zlepšenie komunikačných, 
manažérskych a administratívnych zručností. 

 
Výsledkom projektu bolo 138 vyškolených zamestnancov, pričom vzdelávacie aktivity boli 
navrhnuté tak, aby pokrývali široký rozsah pracovných pozícií a zabezpečili tak zvýšenie 
adaptability a zručnosti všetkých cieľových skupín, od lekárov po pomocný personál. 
 
Výsledky projektu sú využívané i po ukončení implementácie projektu, keďže vzdelávacie aktivity 
sa realizovali v zmysle Politiky kvality podľa normy ISO. 
 
Finančné prostriedky na ďalšie aktivity súvisiace s projektom budú vyčlenené z rozpočtu 
spoločnosti a budú zamerané predovšetkým na opakované preškoľovanie lekárov a ostatného 
zdravotníckeho personálu.  
 
Samotná implementácia projektu ako i realizácia vzdelávania po jeho ukončení podporila trend 
smerovania k vedomostnej spoločnosti a prispela k zvyšovaniu podielu ekonomicky aktívneho 
obyvateľstva na celoživotnom vzdelávaní, ale aj k podpore rozvoja vzdelávania zameraného na 
potreby spoločnosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



               
 
 
 
 
 
 
 
 

 



VZDELÁVANIE  ZAMESTNANCOV  BRYNDZIAREŇ A SYRÁREŇ, S.R.O. 
 

 
Názov prioritnej osi / opatrenia 

Prioritná os 1: Podpora rastu zamestnanosti 
Opatrenie 1.2: Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability 
pracovníkov, podnikov a podpory podnikania 
 

Výška nenávratného finančného príspevku: 

100 334,19 EUR 
 
Cieľová skupina projektu:  

zamestnanci spoločnosti  
 
Miesto realizácie projektu: 

Banskobystrický samosprávny kraj 
 
Termín realizácie projektu: 

apríl 2010 – august 2011  
 
Realizátor 

Bryndziareň a syráreň, s.r.o. 
SNP 376/7 
962 01 Zvolenská Slatina 
http://www.bryndziaren.sk/ 
 

 
 
Cieľom projektu bolo zvýšenie kvality a rozsah schopností a zručností zamestnancov spoločnosti. 
Zároveň aj získať kvalifikovaný personál, stabilizovať počet zamestnancov a ich vzdelávaním 
získať konkurenčnú výhodu v prostredí, ktoré sa v súčasnosti neustále mení a vyžaduje si vysokú 
mieru prispôsobivosti.  
 
Projekt "Vzdelávanie zamestnancov" bol určený pre zamestnancov  spoločnosti Bryndziareň a 
syráreň, s.r.o. s rôznym zaradením v rámci organizácie s cieľom zvýšiť ich kvalifikáciu a rozšíriť si 
vedomosti a zručnosti z oblastí informačných technológií, komunikačných a manažérskych 
zručností a cudzích jazykov.  
 
Hlavnými aktivitami projektu boli: 
- kurzy anglického jazyka 
- školenie IKT 
- komunikácia a manažment 
 
Ambíciou spoločnosti bolo jej napredovanie a expanzia premietnutá do zvyšovania obratu a 
portfólia vyrábaných výrobkov. Tieto sú dosiahnuteľné iba kvalifikovaným a výkonným 
personálom. Očakávala sa tiež stabilizácia a rast tržieb firmy, ktoré bude možné použiť aj na 
zvýšenie miezd zamestnancov. Na to, aby sa pracovník mohol vo svojom pracovnom procese 
zapájať a byť iniciatívny, musí v prvom rade vedieť, ako na to, teda musí mať z danej oblasti 
vedomosti a zručnosti. Tieto získali pracovníci firmy realizáciou aktivít tohto projektu. 57 



vyškolených zamestnancov spoločnosti zabezpečí aj zvýšenie imidžu  Bryndziarne a syrárne, s.r.o.  
Projekt  zabezpečí aj udržanie súčasného počtu pracovných miest, dokonca ich nárast a zvýšenie 
kvality, zručností a schopností zamestnancov. 
 
Po ukončení aktivít projektu spoločnosť získala zamestnancov, ktorí vedia  plynule komunikovať v 
anglickom jazyku, čo napomôže jednotlivým pracovníkom pri stretnutí so zahraničnými partnermi, 
klientmi a zákazníkmi. Bola zvýšená úroveň práce s  informačnými technológiami, ktoré sa neustále 
vyvíjajú a stávajú sa neoddeliteľnou súčasťou každodenného života. Zamestnanci taktiež získali 
nové vedomosti z oblasti komunikácie a manažmentu, čím sa naučili efektívne si organizovať 
pracovný čas a efektívnejšie komunikovať v rámci interného, ale aj externého prostredia. 
Dosiahlo sa zvýšenie imidžu spoločnosti a z dlhodobého hľadiska sa absolvovaním školení zvyšuje 
potenciál zamestnanosti a kompetencie zamestnancov a ich hodnota na trhu práce. 
 
 

 

                                 
 
 
 
 
 
 
 



 
POSILNENIE ADAPTABILITY ZAMESTNANCOV SPOLOČNOSTI 

PANASONIC AVC NETWORKS SLOVAKIA S.R.O. PROSTREDNÍCTVOM 
VZDELÁVACÍCH PROGRAMOV 

 
 
Názov prioritnej osi / opatrenia 

Prioritná os 1: Podpora rastu zamestnanosti 
Opatrenie 1.2: Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability 
pracovníkov, podnikov a podpory podnikania 
 

Výška nenávratného finančného príspevku: 

417 552,18 EUR 
 
Cieľová skupina projektu:  

zamestnanci spoločnosti Panasonic 
 

Miesto realizácie projektu: 

Košický samosprávny kraj 
 
Termín realizácie projektu: 

august 2010 – marec 2012  
 
Realizátor 

Panasonic AVC Networks Slovakia s.r.o 
Hornádska 80 
053 42 Krompachy 
www.panasonic.sk 
 

 
 
Cieľom projektu bolo zvýšenie odbornej úrovne a výkonu práce zamestnancov spoločnosti 
Panasonic AVC Networks Slovakia s.r.o. a tiež v podpore zamestnancov v ich odbornom, prípadne 
kariérnom raste. 
 
Hlavným prínosom projektu bolo zvýšenie jazykovej úrovne zamestnancov vysokého a stredného 
manažmentu, administratívnych a ostatných zamestnancov pre potreby komunikácie s externým 
prostredím ako aj zefektívnenie práce zamestnancov manažmentu, majstrov, administratívnych a 
ostatných zamestnancov v oblastiach informačno-komunikačných technológií. 
Zvýšenie profesionality zamestnancov v oblasti manažérskych zručností zameraného na 
komunikáciu, asertívnu komunikáciu, time manažment, predajné zručnosti, tímovú prácu, 
sebapoznanie, stres manažment a prezentačné zručnosti s cieľom zvýšiť odbornosť a kvalitu. 
Hlavnými aktivitami boli: 
- jazykové vzdelávanie 
- IKT zručnosti 
- manažérske vzdelávanie 
- technické odborné zručnosti 
- iné odborné zručnosti 



- ostatné vzdelávanie 
Po zrealizovaní projektu získali zamestnanci spoločnosti ďalšie zručnosti v oblasti informačno-
komunikačných technológií, manažérske zručnosti, zdokonalili sa v anglickom jazyku a zvýšili si 
svoje odborné pracovné zručnosti.  
Nadobudnutie spomínaných zručností, zvýšenie kvalifikácie a motivácia pre osobný rozvoj prispeli 
k efektívnejšiemu pracovnému výkonu ako aj k zníženiu fluktuácie zamestnancov v dôsledku 
zvýšenia ich spokojnosti.  
 
                

 
 
 

                        
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



DOPYTOVO-ORIENTOVANÉ PROJEKTY 

 
REALIZOVANÉ V RÁMCI PRIORITNEJ OSI 2 

PODPORA SOCIÁLNEJ INKLÚZIE 



KOŠICE – DŽUNGĽA 
 
 
Názov prioritnej osi / opatrenia 

Prioritná os 2: Podpora sociálnej inklúzie 
Opatrenie 2.1: Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne 
vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na 
marginalizované rómske komunity  
 

Výška nenávratného finančného príspevku: 

11 393,44 EUR 
 
Cieľová skupina projektu:  

najmä marginalizovaná rómska komunita  
 

Miesto realizácie projektu: 

Košický samosprávny kraj 
 
Termín realizácie projektu: 

november 2011 – apríl 2012  
(ukončený z dôvodu prechodu do národného projektu) 
 
Realizátor 

Mestská časť Košice – Džungľa 
Člnková 27  
040 01  Košice - Džungľa 
  
 

 
 

Mestská časť Košice - Džungľa eviduje takmer 50%  rómskych obyvateľov z celkového počtu 
obyvateľstva v obci. Prevažná väčšina z  nich žije v  hmotnej núdzi.  Rómovia žijú  v intraviláne, aj 
na okraji  mestskej časti, vo  väčšine  prípadov v spoločenskej izolácii. Trpia sociálnym vylúčením, 
žijú v uzavretej sociálne izolovanej komunite s pomerne vysokou mierou sociálnej odkázanosti a 
sociálne patologických javov zapríčinených najmä dlhodobou, takmer 100% nezamestnanosťou. 
Väčšina z nich je bez vzdelania, prípadne dosiahla len základné vzdelanie, čo ich značne 
znevýhodňuje na trhu práce a spôsobuje prehlbovanie celkovej nepriaznivej životnej situácie. Bolo 
potrebné zmeniť daný stav a to rozvojom komunitnej sociálnej práce, ktorá je nastavená tak, aby 
odstraňovala príčiny sociálnej nerovnosti. 

Projekt sa  riadi plánom činností spojených s výkonom práce terénnych sociálnych pracovníkov 
a asistentov terénnych sociálnych pracovníkov. Terénni sociálni pracovníci a ich asistenti 
vykonávajú nasledujúce aktivity:  

• poskytovanie poradenstva a sprevádzanie klienta v súvislosti s riešením jeho nepriaznivej 
sociálnej situácie; 

• činnosti na podporu a zabezpečenie sociálnej integrácie ohrozených a marginalizovaných 
skupín; 

• činnosti na zlepšenie dostupnosti a kvality služieb starostlivosti;  
• zvýšenie sociálnej mobility klienta a jeho schopnosti riadiť svoj život samostatne;  



• poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšenia osobnej hygieny a zdravotného stavu detí 
i dospelých;  

• zlepšenie dochádzky detí do školy;  
• zmysluplné využitie voľného času najmä u detí a mládeže;  
• získanie návykov a zručnosti;  
• sociálna práca v komunitách s konkrétnym klientom a rodinou. 

Činnosť terénnej sociálnej práce v mestskej časti Košíc so sebou priniesla pozitívne riešenia 
v mnohých problémoch, akými sú: 

- samostatne vyhľadávanie;  
- nachádzanie riešení pre jednotlivcov a predovšetkým rómske rodiny, odkázané na pomoc v 

sociálnej oblasti; 
- komunikovanie  s vedením mestskej časti obce a spoločné hľadanie optimálneho riešenia.  

Realizáciou vypracovaného projektu sa celkovo zvýšila životná úroveň sociálne znevýhodnených 
obyvateľov predovšetkým z rómskej komunity.  

                     

            

 

 

 

 

 

 

 
  



ZAVÁDZANIE TERÉNNEJ A KOMUNITNEJ SOCIÁLNEJ PRÁCE AKO 
NEVYHNUTNÝ KROK K RIEŠENIU RÓMSKEJ PROBLEMATIKY 

V OSADE PODSKALKA 
 
 
Názov prioritnej osi / opatrenia 

Prioritná os 2: Podpora sociálnej inklúzie 
Opatrenie 2.1: Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne 
vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na 
marginalizované rómske komunity  
 

Výška nenávratného finančného príspevku: 

17 316,95 EUR 
 
Cieľová skupina projektu:  

najmä marginalizovaná rómska komunita  
 

Miesto realizácie projektu: 

Prešovský samosprávny kraj 
 
Termín realizácie projektu: 

november 2011 – júl 2012  
(ukončený z dôvodu prechodu do národného projektu) 
 
Realizátor 

Mesto Humenné 
Kukorelliho 34  
066 28  Humenné 
 

 
 
Dlhodobý  cieľom projektu bolo zlepšiť informovanosť o možnostiach zvýšenia zamestnanosti, 
vybavovania mnohých nevyhnutných dokladov potrebných k získaniu finančných zdrojov a identity 
obyvateľa; zlepšiť zdravotnú situáciu v rodinách; naučiť obyvateľov osady Podskalka lepšie 
hospodáriť, starať sa o svoje zdravie a o zdravie svojich detí.  
 
Miestom realizácie projektu bola rómska osada Podskalka, ktorá vznikla v roku 1890. V poslednom 
období tu výstavbou nových bytových domov došlo k výraznému nárastu počtu obyvateľov osady. 
Neustálym nárastom počtu obyvateľov v priebehu uplynulých rokov vznikol akútny problém 
riešenia zlepšenia životných podmienok obyvateľov osady. Bolo potrebné riešiť aj viaceré sociálno-
patologické javy, ako sú  nezamestnanosť, sociálna exklúzia, domáce násilie, záškoláctvo, závislosť 
od omamných látok a nadmerné používanie alkoholických nápojov. Postupne vznikla územne a 
sociálne izolovaná časť mesta s vysokou mierou výskytu sociálno-patologických javov. Táto 
koncentrácia zmiešala obyvateľov, ktorí mali relatívne slušný ekonomický a sociálny status s 
obyvateľmi s nižším statusom. Výsledkom bol pokles životnej úrovne ako aj odklon od naučených 
vhodných vzorov správania sa. 
Z toho vyplynul aj základný cieľ projektu – Zmiernenie sociálneho vylúčenia a zlepšenie životných 
podmienok obyvateľov osady Podskalka zavádzaním a rozvojom terénnej sociálnej práce. Žiadateľ 
disponoval tímom skúsených odborníkov pre realizáciu investičných a neinvestičných projektov. 
Doterajšie skúsenosti boli garanciou bezproblémovej implementácie predkladaného projektu. 



 
Po skončení projektu sa zvýšil počet zamestnancov, ktorí absolvovali projekty ďalšieho vzdelávania 
zamerané na zvýšenie kvality sociálnych služieb. Taktiež sa zvýšil počet zamestnaných z radov 
cieľových skupín. Mesto Humenné aj po ukončení podpory z prostriedkov EÚ naďalej intenzívne 
vyvíja aktivity v oblasti sociálnej inklúzie marginalizovaných rómskych komunít prostredníctvom 
mechanizmu, ktorý zabezpečí komplexné riešenie. Hlavným cieľom je za pomoci samotných členov 
komunity, ostatných organizácií a inštitúcií, pokračovať v činnosti individuálnej terénnej sociálnej 
práci v osade Podskalka a realizovať aktivity, ktoré prispievajú k zlepšeniu životných podmienok 
cieľovej skupiny a naďalej eliminujú nežiaduce sociálno-patologické javy. Udržateľnosť výsledkov 
projektu je v ďalšom rozširovaní terénnej sociálnej práce medzi obyvateľmi osady, v jej 
prirodzenom prostredí. Predkladaný projekt bol pilotným, ktorý naštartoval proces rozvoja terénnej 
sociálnej práce. Po úspešnej realizácii projektu sa vytvoril kvalitný ľudský potenciál prevažne z 
radov cieľovej skupiny, ktorí sú schopní naďalej rozvíjať samotnú terénnu sociálnu prácu a v 
budúcnosti spolupracovať s ostatnými organizáciami a inštitúciami pri riešení rómskej 
problematiky. Finančnú a inštitucionálnu udržateľnosť zabezpečil žiadateľ z vlastných zdrojov. 
 
 
 
 
 

                     
 
 
 
 
 

                       
 
 
 
 
 
 
 



ŠANCA PRE VŠETKÝCH 
 
 
Názov prioritnej osi / opatrenia 

Prioritná os 2: Podpora sociálnej inklúzie 
Opatrenie 2.1: Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne 
vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti   
 

Výška nenávratného finančného príspevku: 

107 066,59 EUR 
 
Cieľová skupina projektu:  

občania s ťažkým zdravotným postihnutím 
 

Miesto realizácie projektu: 

Banskobystrický samosprávny kraj 
 
Termín realizácie projektu: 

jún 2011 – máj 2013 
 
Realizátor 

Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N 
Kraskova č. 3  
979 01 Rimavská sobota 
 

 
 

Projekt sa zameriaval na sociálne začlenenie osôb ohrozených sociálnym vylúčením, alebo sociálne 
vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na 
marginalizované rómske komunity. Zároveň bolo cieľom zvýšiť dostupnosť, kvalitu a efektivitu 
služieb starostlivosti (sociálnych služieb), ktoré zlepšujú prístup ohrozených a marginalizovaných 
skupín populácie. 
Po ukončení projektu je predpokladom pre udržateľnosť projektu   kvalitné a flexibilné 
poskytovanie služieb starostlivosti v rehabilitačnom stredisku, so zameraním na špecifické potreby 
prijímateľa služieb, s dôrazom na ich humanizáciu, dostupnosť a na podporu zotrvania osoby 
v prirodzenom prostredí.  
Projekt sa realizoval v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Aktivity sa uskutočňovali v Dome 
duševného zdravia – zariadení podporovaného bývania a rehabilitačnom stredisku v Rimavskej 
Sobote. Prijímatelia služieb starostlivosti sú osoby s duševnou chorobou a sú zväčša poberatelia 
invalidných dôchodkov, prípadne občania v hmotnej núdzi. Vzhľadom na to, že sú to osoby s 
ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, sú uzavretí v domácom 
prostredí, málo komunikujú s okolím, čo je zapríčinené aj nepochopením ich choroby zo strany 
verejnosti, zamestnávateľov. Sebarealizácia klientov prebiehala v jednotlivých dielňach 
rehabilitačného strediska (kuchyňa, keramická, krajčírska a stolárska dielňa). Rehabilitácia duševne 
chorých jedincov v rehabilitačnom stredisku má dve zložky: resocializáciu a liečbu prácou. Ide tu o 
súbor opatrení, ktorými sa snažia vrátiť duševne chorého do spoločnosti z ktorej prišiel, prípadne do 
jeho zamestnania. Liečba prácou duševne chorých je založená na poznatkoch, že práca pôsobí dobre 
na telo i dušu. Okrem pravidelných aktivít ako sú Komunita, Gramatické okienko, Relaxačné a 
naťahovacie cvičenia, Pestovateľské prace, Pečenie a varenie s klientmi, Besedy na rôzne témy sa 
v projekte organizovali aj: športové dni, opekačky, varenie guláša, stavanie mája, pečenie 



zemiakových placiek, karneval, rozprávkový ples, maškarný ples, mikulášske posedenie, vianočný 
večierok, účasť na tradičných vianočných trhoch spojená s predajom výrobkov klientov z 
terapeutických dielní a iné. 

Po ukončení projektu sa v rehabilitačnom stredisku poskytujú kvalitné a flexibilné služby 
starostlivosti so zameraním na špecifické potreby prijímateľa služieb, s dôrazom na ich 
humanizáciu, dostupnosť a na podporu zotrvania osoby v prirodzenom prostredí.  

                                                                       

                         
                 

                                                                                 

                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOVA - STREDOSLOVENSKÁ ONLINE VZDELÁVACIA AGENTÚRA 
 

 
 
Názov prioritnej osi / opatrenia 

Prioritná os 2: Podpora sociálnej inklúzie 
Opatrenie 2.2: Podpora vytvárania rovnosti príležitostí v prístupe na trh práce a podpora integrácie 
znevýhodnených skupín na trh práce s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity 
 

Výška nenávratného finančného príspevku: 

301 135,91 EUR 
 
Cieľová skupina projektu:  

znevýhodnené osoby na trhu práce  
 

Miesto realizácie projektu: 

Banskobystrický samosprávny kraj 
 
Termín realizácie projektu: 

august 2010 – júl 2012  
 
Realizátor 

S.S.C.I.T. (Stredoslovenské Centrum Informačných Technológií) 
Novomeského 1752 
979 01  Rimavská Sobota 
 

 
 
Hlavným cieľom projektu bola integrácia znevýhodnených skupín postihnutých a ohrozených 
sociálnym vylúčením na trh práce. 
Zároveň špecifickými cieľmi bolo vytvorenie nových pracovných miest pre sociálne znevýhodnené 
a sociálne vylúčené skupiny pre poskytovanie moderných služieb e-learningového vzdelávania; 
poskytnutie nevyhnutnej podpory novoprijatým zamestnancom, aby boli schopní kvalitne 
vykonávať prácu na svojich pracovných pozíciách; vytvorenie podmienok pre zamestnancov zo 
sociálne znevýhodnených skupín obyvateľov prijatých na novovytvorené pracovné miesta. 
 
Projekt sa realizoval v Banskobystrickom kraji v okrese Rimavská Sobota, ktorý je dlhodobo 
regiónom s najvyššou mierou nezamestnanosti na Slovensku. Aktivity projektu boli zamerané na 
podporu tvorby nových pracovných miest pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a 
príslušníkov marginalizovaných skupín. Cieľovou skupinou projektu boli okrem osôb ohrozených 
alebo postihnutých sociálnym vylúčením aj občania so zdravotným postihnutím, občania s 
nepriaznivým zdravotným stavom a obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít. 
V rámci projektu boli realizované nasledovné činnosti:  
1. výber zamestnancov a zabezpečenie implementácie projektu,  
2. vytvorenie a udržanie pracovných miest - na nové pracovné miesta bolo prijatých 8 členov z 
cieľových skupín, ktorí vykonávali odborné činnosti, zabezpečovali tvorbu e-learningových 
programov a vzdelávacích modulov, vzdelávali klientov agentúry podľa svojho pracovného 
zaradenia a zabezpečovali administratívne činnosti, 
3. zaškolenie novoprijatých zamestnancov - zaškolenie v súvislosti s pracovnými pozíciami, ktoré v 
rámci agentúry pracovníci zastávali, zameranými na tvorbu pracovných návykov, ovládanie 



pracovných pomôcok – PC a ďalších IKT zariadení, ovládanie softvéru určeného pre tvorbu e-
learningových modulov a realizáciu vzdelávania klientov, vrátane online vzdelávania, 
4. poskytovanie nevyhnutnej podpory novoprijatým zamestnancom - dohľad, asistencia a podpora 
pri výkone ich práce na konkrétnych pozíciách. 
 
Výsledky: 
• vytvorenie 8 pracovných miest pre znevýhodnené a sociálne vylúčené osoby prispelo k zvýšeniu 

zamestnanosti v regióne, 
• 8 pracovníkov zo znevýhodnených skupín integrovaných na trh práce získalo zaškolením 

odbornosť a zručnosti pre ovládanie náročných informačných technológií,   
• zamestnanie príslušníkov znevýhodnených skupín ovplyvnilo nielen konkrétnych jednotlivcov, 

ale prispelo aj k zvýšeniu kvality života ich rodinných príslušníkov,  
• vzhľadom na vytvorenie vysoko odborných pracovných miest projekt prispel k zvyšovaniu 

odbornosti a zamestnateľnosti cieľových skupín projektu, 
• 20 vzdelávacích programov dostupných on-line. 
 
 
 
 
 

                              
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

  



SUNSHINE - PROGRAM VZDELÁVANIA PRE OSOBY Z 
MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT V REGIÓNE SEKČOV 

– TOPĽA 
&

 
 
Názov prioritnej osi / opatrenia 

Prioritná os 2: Podpora sociálnej inklúzie 
Opatrenie 2.2: Podpora vytvárania rovnosti príležitostí v prístupe na trh práce a podpora integrácie 
znevýhodnených skupín na trh práce s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity 
 

Výška nenávratného finančného príspevku: 

108 779,30 EUR 
 
Cieľová skupina projektu:  

najmä obyvatelia segregovaných a separovaných rómskych komunít  
 

Miesto realizácie projektu: 

Prešovský samosprávny kraj 
 
Termín realizácie projektu: 

apríl 2010 – september 2011  
 
Realizátor 

Obec Raslavice 
Hlavná 154 
086 41  Raslavice 
 

 
 
Projekt bol  zameraný najmä na zvýšenie účasti obyvateľov segregovaných a separovaných 
rómskych komunít na celoživotnom vzdelávaní a odbornej príprave. Zároveň cieľom bolo 
preškolenie mnohopočetnej cieľovej skupiny zo separovaných a segregovaných rómskych komunít 
v regióne; vytvorenie predpokladov pre optimalizáciu a systematizáciu účasti MRK na programoch 
vzdelávania v mikroregióne Sekčov – Topľa; vytvorenie siete rómskych lektorov programov 
vzdelávania MRK.  
 
Projekt sa realizoval v Prešovskom samosprávnom kraji a ponúka inovatívny model participácie 
miestnej územnej samosprávy na programoch vzdelávania marginalizovanej rómskej komunity 
(ďalej len „MRK“) na úrovni mikroregiónu Sekčov – Topľa. Zabezpečoval implementáciu 
špecializovaného vzdelávacieho programu zameraného na zručnosti spojené s využívaním IKT, 
počítačov a internetu v každodennom živote vrátane hľadania pracovných príležitosti na internete. 
Išlo o vzdelávací program v rómskom a v slovenskom jazyku, ktorý zabezpečoval prístup MRK k 
novým zručnostiam a digitálnej gramotnosti v ich rodnom jazyku. Súčasne vytvorením a 
preškolením skupiny budúcich rómskych lektorov a ich následné zaradenie do aktivít projektu v 
pozíciách lektor, manažér vzdelávania komunitného centra, projekt budoval základné predpoklady 
pre systematizáciu procesov vzdelávania MRK v regióne. Projekt sa implementoval v troch cykloch 
vzdelávania pre MRK, vyškolených bolo 113 osôb z prostredia separovaných a segregovaných 
rómskych komunít v regióne (vrátane troch lektorov) a bola vytvorená nová ponuka programov 



vzdelávania a odbornej prípravy pre MRK v rámci Kontaktného bodu v Raslaviciach s možnosťou 
dlhodobého využitia výsledkov, výstupov a skúseností z projektu, bol vytvorený Kontaktný bod. 
Eliminácia jazykovej bariéry v rámci vzdelávania, sieť rómskych lektorov, vytvorenie novej 
ponuky vzdelávacích služieb, aplikácia open – air vzdelávania priamo v prostredí osád s využitím 
mobilnej školiacej jednotky je krokom k zlepšeniu znepokojujúceho súčasného stavu.  
 
Projekt sa realizoval 18 mesiacov v dvoch častiach. Prvú časť predstavovalo zabezpečenie 
predpokladov pre implementáciu inovatívnych programov vzdelávania osôb zo separovaných a 
segregovaných rómskych komunít prostredníctvom zaopatrenia mobilnej školiacej jednotky 
(školiaci stan, agregát na elektrickú energiu, mobilné lavice a stoličky, počítače pripojené na 3G 
internet) pre open – air vzdelávanie v prirodzenom prostredí priamo na území rómskej osady, 
zakúpenia počítačovej mobilnej jednotky a dovybavenie Kontaktného bodu v Raslaviciach pre 
účely vzdelávacích služieb pre MRK. Súčasťou bola aj príprava a preškolenie budúcich rómskych 
lektorov pre programy vzdelávania MRK v oblasti IKT a využívanie PC a internetu, Pracovného 
poradenstva, Lektorských zručností, Projektového manažmentu, Práce v skupine a práce s 
jednotlivcom. Druhá časť projektu sa viazala na implementáciu a overenie dvoch pilotných 
programov vzdelávania MRK v oblasti využívania IKT a pracovného poradenstva, ktoré sú 
postavené na princípoch bezbariérového vzdelávania v rómskom jazyku. Išlo o školiace aktivity, 
kde vyškolení rómski lektori pod dohľadom tútora poskytovali vzdelávacie služby v Kontaktnom 
bode v Raslaviciach a terénnu školiteľskú prácu priamo v rómskych komunitách, v separovaných a 
segregovaných osadách (Marhaň, Richvald, Lascov a Raslavice) s využitím mobilného školiaceho 
strediska a mobilnej počítačovej jednotky.  
Osada Lascov sa rozprestiera na svahu nad obecným cintorínom v Raslaviciach. Stan s mobilným 
výukovým strediskom bol postavený priamo uprostred osady na dvore miestneho obyvateľa. V 
osade integrovanej so zvyškom obce Raslavice bol stan postavený na rohu miestneho ihriska. V 
separovanej osade Marhani bol stan s mobilnou školou postavený na okraji lúky pri ceste. 
Záujem o školiace stredisko v jednotlivých osadách, zo strany detí a mládeže, ďaleko prevyšoval 
jeho reálne možnosti, preto bolo počas realizácie nevyhnutnosťou doplniť projekt sprievodnými 
aktivitami pre deti (kreatívnymi umeleckými workshopmi, letným kinom, športovými hrami a 
inými), ktorých cieľom bolo eliminovať záujem ostatných členov rómskej osady od diania v 
školiacom stane. Tieto aktivity vykrývali dobrovoľníci a projekt takýmto spôsobom podporila aj 
Dorota Nvotová a Jono Rowett, ktorí učili angličtinu deti z Marhane i Lascova v požičanom 
vojenskom stane v Lascove. 
 
Projekt smeroval k vytvoreniu nových mechanizmov zapojenia MRK do riešenia ich problémov s 
využitím novej siete rómskych lektorov ďalšieho vzdelávania, ktorí v budúcnosti môžu zohrať 
kľúčovú úlohu v procese implementácie programov vzdelávania MRK v Kontaktnom bode v 
Raslaviciach, v prostredí základných škôl v regióne, ako aj prostredníctvom zabezpečovania nových 
aktivačných, resocializačných a vzdelávacích služieb v mikroregióne ako jedného z pilierov 
postupného zvyšovania zamestnateľnosti MRK. Z tohto dôvodu sa projekt orientoval na prípravu 
špecializovaného programu zameraného na využitie počítačov a internetu v každodennom živote 
vrátane pracovného poradenstva v rómskom jazyku. Cieľom bolo vychovať a do praxe nasadiť 
preškolených rómskych občanov, ktorí najprirodzenejšou formou, v materskom jazyku, následne 
školili predstaviteľov MRK v separovaných a segregovaných komunitách v regióne a v spádovej 
oblasti obce Raslavice s využitím mobilnej školiacej a počítačovej školiacej jednotky s pripojením 
na 3G internet.  
 
Projekt zabezpečil vytvorenie prvého e-learningového programu pre oblasť využívania počítačov a 
internetu v každodennom živote v rómskom jazyku, ktorý bude vhodným nástrojom zvyšovania 
digitálnej gramotnosti pre MRK. Dobudoval zázemie Kontaktného bodu v Raslaviciach, ktoré 
rozšírilo svoju ponuku vzdelávacích služieb využiteľnú aj po ukončení projektu aj v prostredí 
separovaných a segregovaných osád s využitím mobilného školiaceho strediska a mobilnej 



počítačovej jednotky. Dôležitým bodom bolo vyškolenie rómskych lektorov, ktorí dlhodobo aktívne 
participovali na školiacich, vzdelávacích, poradenských aktivitách Kontaktného bodu, ako aj 
v budúcnosti v nadstavbových projektoch v iných obciach, mikroregiónoch s vysokým podielom 
MRK. 
Kvalitatívne výstupy projektu: 
• vyškolenie troch rómskych lektorov – dvaja z Raslavíc, jeden z Marhane – zmenili sa ich 

záujmy, postoje, názory. Majú záujem a ochotu pracovať na sebe, budovať a obohacovať nielen 
ich životy a pomáhať v tom aj ostatným príslušníkom MRK, venujú sa aj práci s mládežou, 

• prelomenie bariér strachu u členov MRK z nových vecí vytvorilo prostredie otvorenosti pre 
prípadné ďalšie aktivity smerujúce k eliminácii segregácie osôb MRK a ich integrácii do 
spoločnosti, 

• nadobudnutie počítačovej gramotnosti, využívanie sociálnych sietí osobami vyškolenými v 
projekte, vyhľadávanie informácií na internete, práca s počítačom a informačnými portálmi o 
trhu práce a voľných pracovných miestach prostredníctvom web stránok, zjednodušená. 
komunikácia s účastníkmi vzdelávania prostredníctvom sociálnych sietí a internetových 
komunikačných nástrojov (skype). 

 
Ďalšie výstupy: 
Sunshine v rómskom jazyku znamená Del Kham, výber fotografií z realizácie projektu Sunshine - 
zo života v rómskych osadách a z aktivít mobilného školiaceho strediska bol prezentovaný ako 
výstava DEL KHAM Barbary Gindlovej a priateľov. Výstava predstavila ešte ďalších dvoch 
autorov: Petra Bartáka a Norberta Lacka, ďalších aktérov projektu. Výstava ponúkla tri rôzne 
pohľady na priebeh vzdelávacej expedície priamo v rómskych osadách Raslavice, Marhaň a 
Lascov. Anonymní rómski hrdinovia z fotografií vystupovali nielen ako ľudské prototypy, ktoré 
zastupujú tisíce Rómov na východnom Slovensku, ale očarujúce ľudské bytosti a priatelia, ktorí 
autorom fotografií v rámci realizácie projektu vstúpili do života. Výstava bola sprístupnená od 7. do 
31. októbra 2011 v galerijnom priestore Artotéka v Mestskej knižnici na Kapucínskej ulici v 
Bratislave. K výstave sa realizovala tlačová konferencia, ktorá spomenula aj odpremiérovanie 
dokumentárneho filmu Terezy Nvotovej  s názvom Kali a jej osada, ktorý sa natočil počas realizácie 
projektu. 
Konečným cieľom projektu Sunshine bolo,  aby IKT zlepšovalo kvalitu života tým, ktorých 
väčšinou IKT a možnosti, ktoré počítač a internet ponúkajú, obchádzajú. Prístup a schopnosť 
efektívne používať informácie a IKT na získanie informácií a služieb je nesmierne dôležité na to, 
aby MRK v plnej miere participovala na aktuálnom živote. Výsledky sú využiteľné aj pre iné 
komunitné centrá pracujúce s rómskou komunitou. 
 

  
 

 
 



  
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

  



DOPYTOVO ORIENTOVANÉ PROJEKTY  
 

REALIZOVANÉ V RÁMCI PRIORITNEJ OSI 3  
PODPORA ZAMESTNANOSTI, SOCIÁLNEJ INKLÚZIE A BUDOVANIE 

KAPACÍT V BRATISLAVSKOM SAMOSPRÁVNOM KRAJI (BSK) 
  



ZVYŠOVANIE KONKURENCIESCHOPNOSTI SPOLOČNOSTI COOP 
JEDNOTA BRATISLAVA ROZVOJOM MANAŽÉRSKYCH SPÔSOBILOSTÍ 
 
 
 
Názov prioritnej osi / opatrenia 

Prioritná os 3: Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít v BSK 
Opatrenie 3.1: Podpora rastu zamestnanosti a zlepšenia zamestnateľnosti s osobitným zreteľom na 
vzdelanostnú spoločnosť 
 

Výška nenávratného finančného príspevku: 

119 929,44 EUR 
 
Cieľová skupina projektu:  

zamestnanci na manažérskych pracovných pozíciách predajní prevádzkovaných spoločnosťou 
TERNO Slovensko, spotrebné družstvo 
 

Miesto realizácie projektu: 

Bratislavský samosprávny kraj 
 
Termín realizácie projektu: 

máj 2011 – júl 2012  
 
Realizátor 

TERNO Slovensko, spotrebné družstvo 
Stromová 16 
833 02 Bratislava 
 

 
 
Projekt bol orientovaný na  zvýšenie  konkurencieschopnosti spoločnosti prostredníctvom 
kvalitných služieb poskytovaných vzdelanými zamestnancami, pričom zahŕňal 101 zamestnancov. 
 
Cieľovou skupinou boli zamestnanci prijímateľa zamestnaní na pracovnú zmluvu. Jednalo sa 
o manažérov na rôznom stupni manažmentu v rámci jednotlivých prevádzok a oddelení v rámci 
predajní prijímateľa TERNO Slovensko na území BSK. Vzhľadom na zastúpenie cieľovej skupiny 
sa jednalo o školenia prevažne s manažérskou tematikou, časť školení bola zameraná na marketing 
a ostatné sa týkali účtovníctva, cudzích jazykov, a pod.  
Získané kvalifikačné predpoklady zodpovedajú popisu práce jednotlivých účastníkov cieľovej 
skupiny a zamestnanci intenzívne využívajú získané vedomosti pri svojej práci.  Merateľné 
ukazovatele počtu vyškolených osôb boli naplnené na 100 %. Bolo vyškolených 101 zamestnancov 
v oblasti manažérskych zručností a spôsobilostí, čím sa kvalitatívne zlepšila komunikácia 
manažmentu s podriadenými zamestnancami. Naďalej prebiehajú pravidelné konzultácie so 
zamestnancami na manažérskych pracovných pozíciách ohľadom zvládania krízových situácií na 
predajni a sú zavádzané personálne nástroje využívajúce získané vedomosti a zručnosti.  
 
 



  
 
 
 

 
  



VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV SPOLOČNOSTI UNIPHARMA – ODS 
BRATISLAVA V OBLASTI KOMUNIKAČNÝCH KOMPETENCIÍ 

 
 
 
Názov prioritnej osi / opatrenia 

Prioritná os 3: Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít v BSK 
Opatrenie 3.1: Podpora rastu zamestnanosti a zlepšenia zamestnateľnosti s osobitným zreteľom na 
vzdelanostnú spoločnosť 
 

Výška nenávratného finančného príspevku: 

103 827,-  EUR 
 
Cieľová skupina projektu:  

zamestnanci prijímateľa zamestnaní na pracovný pomer 
 

Miesto realizácie projektu: 

Bratislavský samosprávny kraj 
 
Termín realizácie projektu: 

január 2011 – marec 2012  
 
Realizátor 

UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 
Opatovská cesta 4 
972 01 Bojnice 
 

 
 
Hlavným cieľom projektu bolo poskytnúť odbornú prípravu vzdelávania zamestnancov 
v oblastiach, ktoré zvýšia ich konkurencieschopnosť na trhu. Zároveň bol projekt zameraný na 
investovanie do vedomostí a zručností zamestnancov, informačné a komunikačné technológie, 
manažérske zručnosti, organizáciu práce, individuálne akčné plány a osobné poradenstvo, jazykové 
vzdelávanie a iné. 
 
Cieľovou skupinou boli zamestnanci prijímateľa zamestnaní na pracovnú zmluvu. Školenia boli 
zamerané na získanie komunikačných kompetencií a zručností, ktoré sú nevyhnutné pre 
skvalitnenie práce cieľovej skupiny. Školenia prebiehali kombinovane – najskôr prebehla teoretická 
časť a následne praktická časť, v rámci ktorej prebiehalo sledovanie cieľovej skupiny priamo na 
pracovisku formou aktívneho odposluchu, alebo osobnou kontrolou lektora. Po ukončení kurzu 
absolvoval každý účastník školenia test s praktickými úlohami a po jeho úspešnom absolvovaní mu 
bolo pridelené osvedčenie o absolvovaní školenia.  
 
Celkovo bolo do projektu zapojených 68 zamestnancov z rôznych úsekov, ktorí získali osvedčenie 
z nadobudnutých nových vedomostí v oblasti komunikácie, tímovej práce a selfmarketingu. 
Vzdelávacie aktivity boli realizované formou dvojdňového školenia 1x v mesiaci, a to počas 
desiatich mesiacov. Cieľovou skupinou boli zamestnanci spoločnosti pracujúci na pracovnú 
zmluvu. 
 



Účastníci cieľovej skupiny si zvýšili kvalifikačné predpoklady pre výkon svojej každodennej práce. 
Získané vedomosti intenzívne využívajú pri výkone svojej práce 

                       
                                              

                     
                                                                 

 
 

  



ALCATRAZ 
 
 
Názov prioritnej osi / opatrenia 

Prioritná os 3: Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít v BSK 
Opatrenie 3.2: Podpora sociálnej inklúzie, rodovej rovnosti a zosúladenie pracovného a rodinného 
života v BSK  
 

Výška nenávratného finančného príspevku: 

53 279,91 EUR 
 
Cieľová skupina projektu:  

najmä osoby vo výkone trestu a ich rodiny 
 

Miesto realizácie projektu: 

Bratislavský kraj 
 
Termín realizácie projektu: 

marec 2010 – január 2012 
 
Realizátor 

Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov (ASSP) 
Mokrohájska cesta 3  
841 04 Bratislava 
 

 
 

Projekt pomáhal riešiť sociálnu krízu ľuďom vo výkone alebo po výkone trestu odňatím slobody a 
ich rodinám, zabrániť ich sociálnemu vylúčeniu a minimalizovať sociálnu recidívu. Zároveň bolo 
jeho cieľom predchádzať sociálnemu vylúčeniu rodín s členom vo výkone trestu odňatím slobody a 
napomôcť k ich novej integrácii do pracovného a rodinného prostredia, pomôcť nezamestnaným 
klientom po výkone trestu odňatia slobody uplatniť sa na trhu práce, integrovať sa do rodiny a 
širšieho sociálneho prostredia a vytvoriť odbornú metodiku práce s dysfunkčnými rodinami.  
Realizácia prebiehala v Bratislavskom samosprávnom kraji prostredníctvom aktivity s názvom 
Podpora zvyšovania dostupnosti a efektivity služieb starostlivosti (sociálnych služieb a opatrení 
sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately), pričom pozostávala z niekoľkých   konkrétnych 
činností, napr. rodinné a individuálne poradenstvo, case management (sieťovanie), nácvik 
sociálnych zručností detí (víkendové pobyty), resocializačné programy pre mladistvých alebo 
plnoletých prepustených z rôznych typov zariadení, motivačné programy k aktívnemu prístupu pri 
hľadaní zamestnania a k získaniu alebo udržaniu pracovných zručností a spôsobilostí, tvorba 
metodiky a príručky práce s disfunkčnou rodinou, odborné supervízie poradcom a case managerom 
a vypracovanie akreditácie kurzu Tréning sociálnych terapeutov pre prácu s rodinami s členom v/po 
výkone trestu odňatia slobody. 

Tím pracovníkov tvorilo 5 sociálnych poradcov, 5 case managerov, 2 lektori, psychológ, právnik, 
špeciálny pedagóg, 4 supervízori, pracovníci sociálnej kurately UPSVaR, odboru zamestnanosti 
UPSVaR a pracovník oddelenia sociálnych vecí Bratislavského samosprávneho kraja. Do projektu 
bolo zapojených 80 osôb (rodiny s členom vo/po výkone trestu). 



Vznikol flexibilný spolupracujúci tím odborníkov (v rámci jednej inštitúcie), ktorí sa vzájomne 
dopĺňajú a vedia poskytnúť klientom komplexné služby. Špecifikom je terénna forma ich práce, čo 
je pre klienta výhodné vzhľadom na deinštitucionalizáciu. Vznikla služba, ktorá je v Bratislave 
ojedinelá – poskytovanie komplexnej postpenitenciárnej (nasledujúcej po výkone trestu odňatia 
slobody) starostlivosti. 

Okrem toho je v ponuke služieb kurz „Práca s rodinou, ktorá má člena vo/po výkone trestu“, ktorý 
bol na MŠ SR akreditovaný ako súčasť projektu Alcatraz. 

Vznikla samostatná „Poradňa pre rodiny s členom vo/po výkone trestu“, ktorú cieľová skupina 
využíva doteraz. 

Projekt bol odprezentovaný na viacerých vedeckých a odborných konferenciách. Tlačové správy k 
projektu boli uverejnené cez spoločnosť Petit Press v denníku SME.  

Dňa 16.06.2012 sa uskutočnila návšteva v mieste realizácie projektu so zástupcami Európskej 
komisie.  

Bola vytvorená metodika a Príručka práce s dysfunkčnou rodinou a certifikovaním a realizovaním 
akreditovaného školenia na MŠ SR (akreditovanie 15.05.2012) bude možné kvalitne pripraviť 
sociálnych pracovníkov na území celého Slovenska, ktorí budú realizovať program vo svojej 
lokalite. 

 

 

                            



POSILNENIE SOCIÁLNYCH ZRUČNOSTÍ A PRACOVNÝCH NÁVYKOV 
MLADÝCH DOSPELÝCH V KRÍZE 

 
Názov prioritnej osi / opatrenia 

Prioritná os 3: Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít v BSK 
Opatrenie 3.2: Podpora sociálnej inklúzie, rodovej rovnosti a zosúladenie pracovného a rodinného 
života v BSK  
 

Výška nenávratného finančného príspevku: 

33 742,74 EUR 
 
Cieľová skupina projektu:  

rizikové skupiny detí a mládeže, mladiství bez ukončenia povinnej školskej dochádzky, mladí 
dospelí 
 

Miesto realizácie projektu: 

Bratislavský kraj 
 
Termín realizácie projektu: 

apríl 2010 – máj 2011 
 
Realizátor 

Občianske združenie Brána do života 
M. Medveďovej 4  
851 03 Bratislava 
 

 
 
Cieľom projektu bolo podporovať integráciu mladých dospelých v kríze do spoločnosti, 
predchádzať negatívnym faktorom, ktoré im bránia plnohodnotne sa uplatniť na trhu práce 
a zároveň napomáhať mladým dospelým v kríze pri resocializácii a zaradeniu sa do plnohodnotného 
života v spoločnosti, zvyšovať predpoklady pre zapojenie sa mladých dospelých v kríze ako 
potenciálnej pracovnej sily na trhu práce prostredníctvom posilnenia ich sociálnych zručností a 
harmonizovať osobnostné a sociálne predpoklady potrebných pre aktívny pracovný, rodinný a 
osobný život. 
 
Realizácia prebiehala v Bratislavskom samosprávnom kraji, konkrétne v Bratislave – Petržalke, pre 
klientov zariadenia DOM pre mladých dospelých v kríze, pričom bol prístupný i ambulantným 
klientom a otvorený novým klientom, ktorí prišli do zariadenia, prípadne vyhľadali jeho pomoc. 
Približne 40 % klientov zariadenia je rómskej národnosti, jedná sa o mladých ľudí – odchovancov z 
detských domovov. 
 
Kvalitu života sa podarilo zvýšiť niekoľkým ľuďom aj realizáciou hlavných aktivít, akými boli 
otvorená podporná terapeutická skupina pre abstinujúcich drogovo závislých mladých ľudí  v kríze 
(1x týždenne skupinové stretnutie 90 min), terénna terapia (2x v trvaní 6 dní v oddychovej lokalite 
v prírodnom prostredí) a tréning sociálnych zručností (1x týždenne 120 min). Po ich absolvovaní sú 
klienti schopní udržať si zamestnanie, lepšie komunikovať bez náznakov agresivity, zlepšiť 
pozitívny pohľad  na život a na vlastné problémy, naučiť sa žiť bez drog, zvýšiť si sebavedomie, 
nadväzovať plnohodnotné vzťahy. Takto bola pomoc poskytnutá 65 osobám, čím bol prekročený 
 



stanovený cieľ 50 osôb. Aktivity v rámci projektu prispeli aj k zvýšeniu percenta klientov 
uplatnených na trhu práce v dlhodobom aspekte, k dlhodobej realizácii projektových aktivít i po 
dobe ukončenia projektu, nakoľko sa jednalo o pilotnú aktivitu, ktorá overila potrebu ako aj 
odborný rozsah týchto aktivít a jednoznačne projekt prispel k zvýšeniu odbornej profesionalizácie 
služieb zariadenia a rozšíreniu o tento typ služieb, ktorých potreba a odborný rozsah bola projektom 
overená.  
 
V marci 2011 prijímateľa navštívil eurokomisár pre zamestnanosť Lászlo Andor, ktorý vyjadril 
spokojnosť s čerpaním finančných prostriedkov z európskych fondov. Pri príležitosti tejto návštevy 
komisára zaujímalo, ako šancu mladých dospelých nájsť prácu ovplyvnila ekonomická kríza a tiež 
sa o projekte rozprával so samotnými klientmi združenia. 
„Problém so zamestnanosťou mladých dospelých pociťujeme bez ohľadu na krízu, naši klienti majú 
väčšinou nízke vzdelanie, často končia učilištia bez maturity. Snažíme sa klientov podporovať v 

snahe zvyšovať si vzdelanie, mnohí si robia maturitu, alebo študujú na vysokej škole," informovala 
riaditeľka Brány do života Viera Stráňavová. 
„Po odchode z detského domova som nemala kam ísť, som rada, že ma prichýlili v Bráne do života, 
naučila som sa hospodáriť s peniazmi, tolerovať to, že nemôžem mať všetko, čo chcem," povedala 
odchovankyňa Monika. Urobila si kozmetický kurz a dnes pracuje v salóne. 
 
 

 

 



NÁRODNÉ PROJEKTY  
 

REALIZOVANÉ V RÁMCI PRIORITNEJ OSI 
PODPORA RASTU ZAMESTNANOSTI



PODPORA ZAMESTNANOSTI V OBDOBÍ GLOBÁLNEJ FINANČNEJ 
A HOSPODÁRSKEJ KRÍZY 

 
 
Realizátor 

Ústredie a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
 
Názov prioritnej osi / opatrenia 

Prioritná os: Podpora rastu zamestnanosti 
Opatrenie č. 1.1: Podpora programov v oblasti podpory zamestnanosti a riešenia 
nezamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti  
 

Výška nenávratného finančného príspevku: 

28 609 220,00 EUR 
 
Cieľové skupiny projektu:  

znevýhodnení uchádzači o zamestnanie, uchádzači o zamestnanie, zamestnávatelia 
 
Miesto realizácie projektu: 

Trnavský kraj, Banskobystrický kraj, Nitriansky kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, 
Trenčiansky kraj, Žilinský kraj 
 
Termín realizácie projektu: 

marec 2009 – marec 2011 
 
 
Vláda Slovenskej republiky prijala na riešenie globálnej finančnej a ekonomickej krízy 
opatrenia, aby zasiahla ekonomiku a životnú úroveň obyvateľov Slovenska v čo najmenšej 
miere. V rámci tohto balíčku opatrení bola aj novelizácia zákona č. 5/2004 o službách 
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Implementácia pridaných aktívnych opatrení trhu práce, vyplývajúcich zo zákona č. 49/2009 
Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti, smeruje 
k podpore zamestnanosti, a to podporou udržania existujúcich pracovných miest, tvorby 
nových pracovných miest, podporou samozamestnávania a tiež príspevkom ku mzde 
zamestnanca. 
 
Hlavným cieľom projektu bola podpora zamestnanosti, a to najmä podporou vytvárania 
nových pracovných miest, prostredníctvom §§ 50e, 50f, 50g zákona č. 5/2004 Z. z. o službách 
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Zároveň špecifickými cieľmi projektu bolo zvýšenie motivácie zamestnávateľov na 
vytváranie nových pracovných miest, zvýšenie motivácie pri hľadaní a prijatí zamestnania 
uchádzačom o zamestnanie prostredníctvom príspevku ku mzde zamestnanca a zvýšenie 
uplatnenia uchádzačov o zamestnanie na trhu práce, prostredníctvom samozamestnania. 
 
V rámci projektu bola poskytovaná pomoc vo forme príspevkov:  
- na podporu vytvorenia nového pracovného miesta (§50e) - príspevok poskytovaný 
zamestnávateľovi, ktorý na vytvorené pracovné miesto prijal do pracovného pomeru 
uchádzača o zamestnanie, ktorý bol vedený v evidencii uchádzačov v určenej dĺžke, 
zamestnávateľ pred prijatím uchádzača o zamestnanie na vytvorené pracovné miesto 
vykonával svoju činnosť nepretržite najmenej 12 mesiacov. Príspevok bol poskytovaný 



mesačne najviac vo výške stanoveného percenta z násobku celkovej ceny práce stanovenej 
zákonom. Konkrétnu výšku príspevku, dĺžku jeho poskytovania a povinnú minimálnu dobu 
trvania pracovného miesta stanovuje zákon o službách zamestnanosti. 
Príspevok  
- ku mzde zamestnanca (§50f) - príspevok poskytovaný zamestnancovi, ktorý bol pred 
prijatím do pracovného pomeru vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie v určenej dĺžke 
a bol poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke hmotnej núdzi a ktorý bol 
vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie z dôvodu nástupu do zamestnania, ktoré si 
sám našiel. Konkrétne podmienky poskytovania príspevku, jeho výšku a dĺžku jeho 
poskytovania stanovuje zákon o službách zamestnanosti. 
- na podporu samostatnej zárobkovej činnosti (§50g) - príspevok poskytovaný uchádzačovi 
o zamestnanie, ktorý bol vedený v evidencii v určenej dĺžke, bol poberateľom dávky 
v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi a ktorý začal  vykonávať alebo 
prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť nepretržite po dobu stanovenú zákonom. 
Konkrétne podmienky poskytovania príspevku a jeho výšku stanovuje zákon o službách 
zamestnanosti.  
 
Vďaka realizácii projektu sa úspešne umiestnilo 10668 uchádzačov o zamestnanie. Najväčší 
záujem bol o príspevok na podporu vytvorenia nového pracovného miesta.  
Udržateľnosť výsledkov projektu je zaistená implementáciou Európskej stratégie 
zamestnanosti a realizáciou Národného akčného plánu zamestnanosti, akčných plánov 
vyplývajúcich  zo Stratégie konkurencieschopnosti SR. Výsledkom projektu bolo overiť nové 
nástroje AOTP zamerané na zmiernenie a elimináciu dopadov globálnej finančnej krízy. 
Podporou vytvárania pracovných miest a motiváciou uchádzačov o zamestnanie zaradiť sa do 
pracovného procesu sa zvýšilo ich uplatnenie na trhu práce. Po ukončení projektu naďalej 
pokračujú aktivity podporujúce udržanie a zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti 
uchádzačov o zamestnanie. 
 
 
PRÍKLADY Z PRAXE  
 

Zamestnávateľ   „D&J Design, s.r.o.“ 

Spoločnosť D&J Design, s.r.o. vznikla v roku 2009 a  hlavným predmetom jej podnikateľskej činnosti 
je výroba komponentov z dreva. Rozšírenie výroby v súvislosti s uzatvorením nových kontraktov 
s významnými odberateľmi vyvolalo v spoločnosti potrebu vytvoriť v roku 2010 nové pracovné 
miesta a následne zamestnať vyšší počet zamestnancov. Na zabezpečenie komplexnej výroby boli 
vytvorené nové pracovné miesta predovšetkým v pracovných činnostiach pomocný pracovník pri 
obsluhe drevoobrábacích strojov a povrchovej úprave výrobkov, stolár, lakovač, obsluha CNC na 
zabezpečenie obsluhy zložitejšej technológie, zásobovač a majster  výroby  v  celkovom  počte   57  
pracovných miest a 2 pracovné miesta v oblasti administratívy.   

 



  
 
 

D&J Design, s.r.o 
 
 

Vzhľadom  na  charakter  pracovných  miest   našli z hľadiska vzdelania  pracovné uplatnenie 
predovšetkým uchádzači o zamestnanie s nižším stupňom vzdelania a bez vzdelania, z toho 37 
nezamestnaných občanov, ktorí sú vyučení, získali základné vzdelanie, resp. nezískali žiadne 
vzdelanie a 14 nezamestnaných občanov so stredným vzdelaním bez maturity. Pozitívne možno 
hodnotiť tiež skutočnosť, že v regióne s vysokou mierou nezamestnanosti  našlo pracovné uplatnenie 
14 žien a z hľadiska znevýhodnenia uchádzačov o zamestnanie na trhu práce  20 dlhodobo 
nezamestnaných občanov, 5 občanov starších ako 50 rokov veku, 5 absolventov škôl a 1 občan so 
zdravotným  postihnutím. Vytvorením nových pracovných  miest a predovšetkým pomocou 
novoprijatých zamestnancov z radov uchádzačov o zamestnanie   sa spoločnosti podarilo zvládnuť 
výrobný proces, zabezpečiť komplexnú výrobnú činnosť a včasné dodávky v potrebnej kvalite, o čom 
svedčí hlavne spokojnosť odberateľov. Novoprijatí zamestnanci sú schopní zvládať výrobné procesy, 
do ktorých sa zaradili,  pracovné úlohy, splnenie ktorých sa od nich vyžaduje a získali potrebné 
pracovné návyky. 
Zástupcovia D&J Design, s.r.o. považujú za významný prínos skutočnosť, že pravdepodobne bez 
pomoci finančného príspevku na podporu vytvorenia nového pracovného miesta by nebolo možné 
zamestnať potrebný počet zamestnancov, čo by znížilo schopnosť spoločnosti zvládnuť objednávky 
v takom objeme, ako jej to umožňuje súčasný stav.  
Nakoľko v oblasti dopytu na trhu došlo k stabilizácii a v budúcnosti čaká D&J Design, s.r.o. náročná 
úloha zvládnuť výrobný proces čo najefektívnejšie, plánuje spoločnosť  zamestnávať prijatých 
zamestnancov a zachovať pracovné miesta nielen na obdobie 12 mesiacov, ako jej to ukladajú 
podmienky dohody uzatvorenej s úradom, ale predpokladá stabilizovaných pracovníkov zamestnávať 
dlhodobo. Vzhľadom na plánovaný ďalší nárast výroby v roku 2011 spoločnosť zároveň 
predpokladala, že v danom roku bude potrebné postupne rozšíriť zdravé jadro kvalitných 
zamestnancov, ktoré sa v priebehu roka 2010 podarilo vytvoriť. 
 
 
Zamestnávateľ  „VULKAN, a.s.“ 

VULKAN, a.s. Partizánske uzatvorila s ÚPSVaR Partizánske dve dohody o poskytnutí príspevku na 
podporu vytvorenia nového pracovného miesta podľa § 50e. Hlavným predmetom činnosti firmy 
VULKAN a.s. Partizánske  je výroba obuvi. Boli vytvorené 3 novovytvorené pracovné miesta v 
profesii strojný gumár. Prínosom je skutočnosť, že zamestnanci aj po skončení dohody ostali i naďalej 
v pracovnom pomere. Snahou spoločnosti bolo posilniť v súvislosti s vytvorenými pracovnými 
miestami jednotlivé celky ako oddelenia, nakoľko  sa jedná o špecifické pracovné pozície dôležité pre 
spoločnosť z dlhodobejšieho hľadiska. 

 



  
 
 

Zamestnávateľ „GRUBER – VERBUNDSCHALUNGEN, spol. s r.o.“ 

Charakteristikou podnikateľského zámeru firmy GRUBER– VERBUNDSCHALUNGEN, spol. s r.o., 
Nitra je prijať do zamestnania vlastných zamestnancov, ktorí budú zabezpečovať výrobu drevárskych 
polotovarov, obsluhu poloautomatických a automatických strojov. Na tieto činnosti firma GRUBER– 
VERBUNDSCHALUNGEN, spol. s r.o., Nitra v minulosti využívala prácu zamestnancov iných 
spoločností, čo bolo málo efektívne a ekonomicky nevýhodné. Z dôvodu postupného nárastu 
zákazkovej náplne so zámerom aspoň čiastočne vlastnými zamestnancami zabezpečiť činnosti firmy 
pri súbežnom zefektívnení a zlacnení výroby bolo potrebné prijať týchto vlastných zamestnancov. 
V rámci nástroja aktívnych opatrení trhu práce na podporu vytvorenia nového pracovného miesta 
podľa § 50e zákona o službách zamestnanosti firma GRUBER– VERBUNDSCHALUNGEN, spol. 
s r.o., Nitra   postupne od 19.10. 2009 do 24.5. 2010 prijala do pracovného pomeru  19 uchádzačov 
o zamestnanie s celkovou dohodnutou sumou  finančného príspevku  v čiastke   maximálne 48 432,30 
EUR. 
ÚPSVR v Nitre poskytol zamestnávateľovi na základe podpísaných 3 dohôd  príspevok  na podporu  
vytvorených pracovných miest vo výške 43 907,18 EUR. Z dohodnutého počtu 19 novoprijatých 
zamestnancov bolo k 31.12.2010 aj naďalej v pracovnom pomere vo firme GRUBER– 
VERBUNDSCHALUNGEN, spol. s r.o., Nitra celkom 19 zamestnancov. 
 

 
 

 



PRÍSPEVOK NA PODPORU REGIONÁLNEJ A MIESTNEJ 
ZAMESTNANOSTI 

 
Realizátor 

Ústredie a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
 
Názov prioritnej osi / opatrenia 

Prioritná os: Podpora rastu zamestnanosti 
Opatrenie č. 1.1: Podpora programov v oblasti podpory zamestnanosti a riešenia 
nezamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti  
 

Výška nenávratného finančného príspevku: 

26 280 300,- EUR 
 
Cieľové skupiny projektu:  

Znevýhodnení uchádzači o zamestnanie,  
zamestnávatelia definovaní podľa § 50i ods.2 )  zákona o službách zamestnanosti 
 
Miesto realizácie projektu: 

všetky kraje SR s výnimkou BSK 
 
Termín realizácie projektu: 

marec 2010 – február 2012 
 
 
Cieľom projektu bola podpora regionálnej a miestnej zamestnanosti  znevýhodnených 
uchádzačov o zamestnanie prostredníctvom poskytovania príspevku na podporu regionálnej a 
miestnej zamestnanosti podľa § 50i (ďalej len „príspevok“) zákona o službách zamestnanosti 
zamestnávateľom podľa § 50i, ods.2, ktorí prijali do pracovného pomeru na určitú dobu 
znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, najmenej na dobu deväť mesiacov, v rozsahu 
najmenej polovice ustanoveného týždenného pracovného času. 
Špecifické ciele: 
- Zvýšenie motivácie vybraných zamestnávateľov na zamestnávanie znevýhodnených    

uchádzačov o zamestnanie  
-  Zvýšenie zamestnanosti znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie 
 
Príspevok bol poskytovaný  zamestnávateľom, podľa § 50i ods.2 zákona o službách 
zamestnanosti, ktorí prijali do pracovného pomeru na určitú dobu znevýhodnených UoZ 
podľa § 8, ods. 1písm. a) až e), h) i) alebo k) zákona o službách zamestnanosti najmenej na 
dobu 9 mesiacov v rozsahu najmenej polovice ustanoveného týždenného pracovného času. 
 
Účelom zavedenia tohto opatrenia je podpora regionálnej a miestnej zamestnanosti pri širšom 
uplatnení orgánov územnej samosprávy v úlohe zamestnávateľa, podpora vstupu UoZ na trh 
práce, podpora rovnosti príležitostí a rodovej rovnosti. 
 
Dopadom nového nástroja AOTP je pozitívny vplyv na obyvateľov, na hospodárenie 
podnikateľskej sféry a iných právnických osôb. 
 
 
 



PRÍKLADY Z PRAXE  
 

ÚPSVaR Topoľčany  
 
Novovytvorené pracovné miesta v zariadení sociálnych služieb „MÔJ DOMOV" v Topoľčanoch. 
 

  
 
 

 
ÚPSVaR Martin 

 

Zamestnávateľ Obec Valča 

Finančný príspevok bol použitý na vytvorenie pracovného miesta upratovacie práce budov 
a zariadení, pracovné miesto pomoc pri údržbe stavieb a majetku obce, údržba a úprava 
miestnych cintorínov a obecnej zelene a pracovné miesto údržbár objektov a zariadení obce. 
 

  
 
 

 
  



ÚPSVaR Bardejov  
 
Zamestnávateľ Obec Cernica, Obec Šarišské Čierne – chýba text k tomu KU 

 

       
 

 

 
 

 

ÚPSVaR Banská Štiavnica 

 

Zamestnávateľ „Pohronské múzeum Nová Baňa“ 

Pohronské múzeum Nová Baňa má v rámci NP I-2/C uzatvorenú jednu dohodu na jedného  
uchádzača o zamestnanie. Zamestnávateľ sa zaviazal prijať do pracovného pomeru na určitú 
dobu najmenej však na deväť mesiacov jedného znevýhodneného uchádzača o zamestnanie 
podľa §8 ods. 1 písm. a) až e), h), i) alebo k) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Uchádzačka na ktorej zamestnanie bol poskytnutý príspevok vykonáva činnosť referentky 
účtovníctva v Pohronskom múzeu Nová Baňa.  
 

                                  



ZVYŠOVANIE ZAMESTNATEĽNOSTI PROFESIONÁLNYCH 
RODIČOV 

 
 
Realizátor 

Ústredie a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
 
Názov prioritnej osi / opatrenia 

V rámci BSK  

Prioritná os: Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít v BSK, Opatrenie 
č. 3.2: Podpora sociálnej inklúzie, rodovej rovnosti a zosúladenie pracovného a rodinného 
života v BSK  
V rámci SR 

Prioritná os: Podpora sociálnej inklúzie, Opatrenie č.: Podpora sociálnej inklúzie osôb 
ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb 
starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity  
 

Výška nenávratného finančného príspevku: 

V rámci BSK: 278 998,42 EUR 
V rámci SR okrem BSK: 2 008 042,65 EUR   
 
Cieľové skupiny projektu:  

znevýhodnení uchádzači o zamestnanie, uchádzači o zamestnanie, zamestnávatelia 
 
Miesto realizácie projektu: 

celá SR 
 
Termín realizácie projektu: 

december 2008 – december 2011 
 
 
Cieľom projektu bol rozvoj profesionálnych rodín, vrátane prípravy na profesionálne 
vykonávanie náhradnej starostlivosti.  
Špecifické ciele: 
- zvýšenie informovanosti verejnosti o profesionálnom rodičovstve a zvýšenie záujmu 
o zamestnanie profesionálnych rodičov; 
- zabezpečenie prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti; 
- skvalitnenie výkonu a zvýšenie udržateľnosti profesionálneho rodičovstva; 
zvýšenie počtu profesionálnych rodičov 
 
Národný projekt bol pripravovaný v roku 2008 v situácii, kedy pred zriaďovateľmi detských 
domovov stála neľahká úloha zabezpečiť zaraďovanie detí do 3 rokov veku len do 
profesionálnych rodín a vytvoriť na to v detských domovoch podmienky. Detské domovy na 
tento účel nedostali žiadne navýšenie počtu miest pre profesionálnych rodičov. Miesta pre 
nových profesionálnych rodičov, ktorých bolo potrebné vyhľadať, pripraviť a prijať do 
zamestnania, bolo potrebné vytvoriť len zmenou organizačných štruktúr v detských 
domovoch, prehodnocovaním opodstatnenosti obslužného personálu a rušením samostatných 
skupín v prospech získavania pracovných úväzkov pre profesionálnych rodičov. V tom čase 
bol počet detí v profesionálnych rodinách 460 a počet profesionálnych rodičov 284 a viaceré 
regióny zápasili s nezáujmom o túto profesiu. 



 
Počas projektu boli realizované aktivity, nevyhnutné pre dosiahnutie požadovaného výsledku, 
akými sú:  
 
Propagácia profesionálneho rodičovstva 
Pred začatím realizácie národného projektu všeobecné znalosti o tomto povolaní boli nízke, 
rovnako ako záujem vykonávať ho a preto bola jednou z hlavných aktivít jeho propagácia. 
Verejnosť počas realizácie projektu prejavovala vyšší záujem o informácie týkajúce sa 
profesionálneho vykonávania náhradnej starostlivosti, ako aj o povolanie profesionálneho 
rodiča. Dôkazom účelnej propagácie profesionálneho rodičovstva je nárast počtu záujemcov o 
profesionálne rodičovstvo, informujúcich sa na úradoch PSVR a detských domovoch o 
možnostiach zamestnania sa ako profesionálny rodič, nárast počtu záujemcov o prípravu na 
profesionálne rodičovstvo (332 pripravených úradmi PSVR v r. 2009, 520 pripravených 
úradmi PSVR v r. 2010, 593 pripravených úradmi PSVR v r. 2011) a v konečnom dôsledku aj 
nárast počtu nových profesionálnych rodičov zamestnaných v detských domovoch od začatia 
realizácie národného projektu.  
 

⇒ V dôsledku realizácie jednotlivých  aktivít projektu boli vytvorené nové pracovné miesta pre 
68 profesionálnych rodičov v rámci BSK a pre 448 profesionálnych rodičov v rámci SR 
okrem BSK; 

 
Zabezpečenie prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti 
Účelom tejto aktivity bolo skvalitniť prípravu vykonávanú na úradoch podľa zákona               
č. 305/2005 Z. z. formou inovatívnych a efektívnych metód a zabezpečiť tak udržateľnosť 
kvality prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti, vykonávanej úradmi 
PSVR aj po skončení realizácie projektu. V rámci tejto aktivity bol v roku 2009 vytvorený 
program prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti, obohatený 
o inovatívne a efektívne metódy prípravy, najmä zážitkového charakteru. V roku 2010 boli s 
programom oboznámené všetky úrady PSVR a detské domovy. Vzhľadom na narastajúci 
počet záujemcov o profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti pripravených úradmi 
PSVR a narastajúci počet profesionálnych rodičov zamestnaných v systéme detských 
domovov počas realizácie národného projektu, bola počas realizácie NP XXIV prehodnotená 
potreba realizovať aktivitu „Príprava záujemcov na profesionálne vykonávanie náhradnej 

starostlivosti“ pre 300 osôb dodávateľsky. 
 

⇒ V rámci tejto aktivity boli pre úrady PSVR a detské domovy nakúpené notebooky: 
 Pre úrady PSVR – na účely prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej 
 starostlivosti v rodinách (3 notebooky v rámci BSK a 43 notebookov v rámci SR 
 okrem BSK); 
 Pre „nových“  profesionálnych rodičov dosiahnutých počas realizácie tohto národného 
 projektu – spolu (51 notebookov v rámci BSK a 379 notebookov v rámci SR 
 okrem BSK), notebooky pre profesionálnych rodičov boli  zakúpené ako potrebný 
 pracovný nástroj na uľahčenie a zefektívnenie práce profesionálnych rodičov, 
 najmä na účely participácie na tvorbe individuálneho plánu rozvoja osobnosti 
 dieťaťa, vyhodnocovania plánu výchovnej práce s dieťaťom, uľahčenie  komunikácie 
 s detským domovom; 
 
Vzdelávanie zamestnancov detských domovov 
Účelom tejto aktivity bolo zabezpečiť vzdelávanie pre riaditeľov detských domovov v oblasti 
získania a rozvoja ich manažérskych zručností, osobnostného potenciálu manažéra. 
Vzdelávanie bolo zamerané na  efektívne štýly riadenia a manažérske kompetencie, základné 



dimenzie vedenia profesionálnych rodičov, uplatnenie manažérskych nástrojov v riadiacej 
praxi manažéra, efektívna komunikácia s profesionálnymi rodičmi, zadávanie a delegovanie 
úloh,  motivácia pracovníkov k vyššiemu výkonu, udržiavanie dobrého výkonu pracovníkov,  
príprava a realizácia pohovorov s profesionálnymi rodičmi s cieľom ich motivovania,  nácvik 
poskytovania účinnej spätnej väzby pracovníkom na priebeh a výsledky ich práce. Zároveň 
bolo v rámci aktivity zabezpečené vzdelávanie pre riaditeľov detských domovov, 
psychológov a sociálnych pracovníkov v oblasti vedenia a motivácie profesionálnych rodičov, 
poznanie motivačných faktorov, na nástroje motivácie profesionálnych rodičov, efektívnu 
komunikáciu v tíme, získanie zručností k pružnému vedeniu tímu, na skvalitnenie výkonu 
opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, napr.  individuálne plány rozvoja 
osobnosti dieťaťa, plány sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou, aktívne zapájanie 
profesionálnych rodičov do tímovej práce a pod. Pre riaditeľov detských domovov 
a psychológov bolo zabezpečené získavanie zručností a vedomostí  prostredníctvom 
aktívneho sociálneho učenia v oblasti zvýšenia  efektívnosti pri vedení výberových pohovorov 
a rovnako pri rozhovoroch pri ukončení pracovného pomeru. na rozpoznávanie 
psychologických čŕt osobnosti profesionálnych rodičov, na efektívne vedenie výberového 
konania, využívanie testových batérií vo výberovom konaní a pod. 
 

⇒ V rámci tejto aktivity bol v roku 2011 zabezpečený nákup batérii psychologických 
testov pre detské domovy (7 batérii v rámci BSK a 70 batérií v rámci SR okrem BSK), 
ktoré budú slúžiť na zistenie osobnostných predpokladov na výkon profesionálneho 
rodičovstva pri prijímaní do zamestnania za účelom vhodného zaradenia dieťaťa do 
profesionálnej rodiny; 

⇒ Pre všetky detské domovy – partnerov NP XXIV boli zakúpené kamery na 
skvalitnenie vybavenia detských domovov (9 kamier v rámci BSK a  85 kamier 
v rámci SR  okrem BSK), za účelom dokumentovania života dieťaťa 
prostredníctvom obrazových a zvukových záznamov, ktoré tvoria súčasť spisovej 
dokumentácie každého dieťaťa, sú súčasťou jeho životnej histórie a slúžia aj pre účely 
sprostredkovania náhradnej rodinnej starostlivosti pre dieťa; 

 
Odborné vzdelávanie a starostlivosť o profesionálnych rodičov 
Pre cieľovú skupinu profesionálnych rodičov za účelom ich podpory, vzdelávania a rozvoja 
profesijnej kompetencie sa v jednotlivých krajoch v čase od októbra 2009 do júna 2010 
uskutočnilo spolu 64 tematických odborných seminárov na vybrané odborné témy, napr. 
vzťahová väzba, výchovné prístupy, týrané dieťa a pod. 
Profesionálnym rodičom bola v rámci tohto projektu umožnená skupinová supervízia ako 
jedna z možností ako minimalizovať negatívne prežívanie špecifickej práce a skvalitňovať 
svoje profesionálne zručnosti.  
 

⇒ Počas implementácie projektu bolo spolu vyškolených v rámci BSK 128 osôb a v rámci SR 
okrem BSK 785 osôb; 

 
Medzinárodná spolupráca 
Cieľom tejto spolupráce bolo nadviazanie kontaktov, výmena skúseností, získanie nových 
podnetov a zvýšenie účinnosti podpory zamestnávania profesionálnych rodičov v SR s 
nasledovnými členskými krajinami EÚ: Švédsko, Rakúsko, Veľká Británia a Poľsko. 
V rámci tejto aktivity boli v roku 2009 a 2010 zrealizované dve zahraničné pracovné cesty do 
Poľska a Rakúska. V roku 2011 sa uskutočnila pracovná návšteva inštitúcie Childrens 
Services v Newcastle vo Veľkej Británie a v auguste zahraničná pracovná cesta v Stockholme 
vo Švédsku. Účelom medzinárodnej spolupráce bolo oboznámiť sa so systémom náhradnej 



starostlivosti vo vybraných členských krajinách EÚ, získať poznatky a skúsenosti z oblasti 
starostlivosti o deti bez rodičovskej starostlivosti a inšpiratívne skúsenosti využiť v praxi so 
zameraním na podporu rozvoja profesionálnych rodín. Súčasťou medzinárodnej spolupráce 
počas zahraničných pracovných ciest bola aj odborná garancia prezentácie celoslovenského 
systému náhradnej starostlivosti na Slovensku s osobitným zameraním na inštitút 
profesionálnych rodín. 
 
Všetky aktivity, ktoré sa realizovali v rámci projektu boli realizované   s dôrazom na rozvoj 
profesionálnych rodín, vrátane prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej 
starostlivosti.  
Efektom realizácie NP XXIV je: 
1. Zvýšenie informovanosti verejnosti o profesionálnom rodičovstve a zvýšenie záujmu 
o profesionálne rodičovstvo 
2. Zvýšenie počtu záujemcov o profesionálne rodičovstvo, ktorí absolvovali prípravu na PR 
na úradoch PSVR 
3. Zvýšenie počtu profesionálnych rodín a profesionálnych rodičov zamestnaných v detských 
domovoch 
4. Zvýšenie počtu detí umiestnených v profesionálnych rodinách. 
 
 
PRÍKLAD Z PRAXE  
Príkladom dobrej praxe v rámci NP XXIV bola  príprava a vydanie  publikácie  s názvom 
Náhradná starostlivosť. Ide o publikáciu, ktorá   popisuje  metódy a aktivity nevyhnutné pri 
príprave na profesionálne rodičovstvo, teoretické a  praktické poznatky.  Jej obsahom je 
program prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti fyzických osôb, 
vrátane inovatívnych a efektívnych metód prípravy a predmetné  prílohy.  Súčasťou každej 
publikácie je CD, ktoré slúži ako doplňujúca pomôcka pre lektorov prípravy na profesionálne 
rodičovstvo i ako študijný materiál pre záujemcov o profesionálne rodičovstvo. 
 
Na príprave tejto  publikácie sa podieľal odborný tím zložený z   27 členov (   8 zástupcov  
Ústredia PSVaR – metodici pre oblasť  sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 
(SPODaSK ) a poradensko-psychologických služieb (PPS) , 8 zástupcov úradov PSVaR s 
agendou SPODaSK a psychológovia RPPS, 8 zástupcov detských domovov a  3 zástupcovia z 
neštátnych organizácií (OZ Návrat, Úsmev ako dar, privátna psychologická poradňa).   
V rámci odborného  tímu sa vytvorilo 8 lektorských trojíc, ktoré vo všetkých  regiónoch 
Slovenska  v priebehu   vzdelávacích  stretnutí  prezentovali a  overovali program prípravy a 
zároveň trénovali účastníkov v inovatívnych metódach. Na týchto 5 dňových stretnutiach sa 
zúčastnili  zamestnanci oddelení SPODaSK, RPPS a detských domovov v celkovom počte 
198 osôb.  Po prvých aplikačných skúsenostiach s inovatívnymi  metódami z  úradov PSVR 
a detských domovov  boli  do materiálu zapracované  ešte  drobné korektúry. 
 
Inovatívne  a efektívne  metódy  prípravy fyzických osôb na profesionálne vykonávanie 
náhradnej starostlivosti vypracované v rámci NP XXIV sú v súčasnosti  úradmi aplikované 
a majú veľmi dobrý ohlas  a uplatnenie  pri príprave záujemcov o profesionálne rodičovstvo.  
 
 
  



  
 

 
 

 
 

  
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

  



ABSOLVENTSKÁ PRAX 
 
 
Realizátor 

Ústredie a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
 
Názov prioritnej osi / opatrenia 

Prioritná os: Podpora rastu zamestnanosti 
Opatrenie č. 1.1: Podpora programov v oblasti podpory zamestnanosti a riešenia 
nezamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti  
 

Výška nenávratného finančného príspevku: 

18 491 600,00 EUR 
 
Cieľové skupiny projektu:  

absolventi škôl 
 
Miesto realizácie projektu: 

Trnavský samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj, 
Žilinský samosprávny kraj, Banskobystrický samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj, 
Košický samosprávny kraj 
 
Termín realizácie projektu: 

júl 2010 – jún 2012 
 
 
Hlavným cieľom projektu je podpora vstupu absolventských škôl do zamestnania s dôrazom 
na získanie pracovných skúseností a odborných zručností v konkrétnom pracovnom prostredí 
prostredníctvom absolventskej praxe, zameranej na zvýšenie zamestnanosti. 
Špecifické ciele:  

1. Prevencia  dlhodobej  nezamestnanosti uchádzačov o zamestnanie (UoZ) do 26 rokov  
prostredníctvom vykonávania  absolventskej praxe ako  prípravy pre trh práce 
prispôsobenej  na individuálne potreby absolventov škôl, a tým podporiť mladých ľudí 
pri prechode zo školy do zamestnania resp. pri zmene zamestnania. 

2. Zlepšenie zamestnateľnosti UoZ do 26 rokov prostredníctvom vykonávania 
absolventskej praxe, zameranej na získanie odborných, kľúčových zručností v reálnom 
pracovnom prostredí. 

3. Zvýšenie záujmu zamestnávateľov, verejného sektora a mimovládnych organizácií o 
spoluprácu s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny pri zabezpečení politiky trhu 
práce. 

 
Mladí ľudia patria medzi rizikové skupiny obyvateľstva ohrozené rizikom chudoby a 
sociálnym vylúčením práve v dôsledku ich nezamestnanosti. Nezamestnanosť mladých často 
vyúsťuje do dlhodobej nezamestnanosti či neaktivity.  
Posilnenie postavenia absolventov škôl a vytvorenie priaznivých podmienok, aby mohli 
rozvíjať svoje schopnosti a pracovať, je z hľadiska zdravého hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja štátu nevyhnutné. Je veľmi dôležité, aby sa každému mladému jednotlivcovi poskytla 
možnosť využiť svoj potenciál a prispieť tak k sociálnej súdržnosti a trvalo udržateľnému 
rozvoju spoločnosti. 



Hlavnou aktivitou projektu je poskytovanie príspevku podľa § 51 zákona o službách 
zamestnanosti. 
 
Projekt prispieva k napĺňaniu cieľov vedúcich k rastu konkurencieschopnosti regiónov a ich 
trvalo udržateľnému rozvoju prostredníctvom zvyšovania zamestnanosti znevýhodnených 
skupín na trhu práce. 
 
 
 
PRÍKLADY Z PRAXE  
 

 
ÚPSVaR Poprad 
 
Zamestnávateľ „KTAG, s.r.o. Tatranská Lomnica“ 

 

V rámci národného projektu Absolventská prax svoju absolventskú prax administratívnej 
pracovníčky tu vykonávala Marie Poláková. 
 

                   
 
 
 
 

 

Zamestnávateľ „Brantner Poprad, s.r.o.“ 

 

V rámci NP Absolventská prax svoju absolventskú prax administratívnej pracovníčky tu 
vykonávala Jana Filová. 
 

 

 
 



ÚPSVaR Piešťany 
 
Zamestnávateľ „Sociálna poisťovňa pobočka Trnava“ 

 

V rámci projektu bolo zabezpečené vykonávanie absolventskej praxe 5 absolventov školy 
vedených v evidencii uchádzačov o zamestnanie. Miesto realizácie bolo na adrese Záborského 
40, Piešťany. 
 

 
 

 

Zamestnávateľ „Krajské riaditeľstvo Policajného zboru Trnava“ 

 
V rámci projektu bolo zabezpečené vykonávanie absolventskej praxe 4 absolventov školy 
vedených v evidencii uchádzačov o zamestnanie. Miesto realizácie bolo na adrese Krajinská 
5, Piešťany. 
 

  
 
 
 

 


