
AP Vzdelávanie 

Indikátor 2016 zdroj špecifikácia / segment 2016 2017 2108 poznámka  

ČC1 – I2: Podiel žiakov zo SZP/MRK v 
nultom a v prvom ročníku základnej 
školy, ktorí absolvovali minimálne rok 
predprimárne vzdelávanie v 
medziročnom porovnaní 

CVTI  deti zo SZP 22,6%  23,6%  19,3%   Vyjadrený je podiel detí zo SZP 
v porovnaní s celoslovenským podielom 
(vrátane ako aj bez započítania detí zo 
SZP).  

ostatné deti 89,4%  91%  91,9%  

všetky deti, vrátane SZP 80,6 %   81,2 %   80,9%   

ČC2 – I2:Počet absolventov vzdelávania 
na získanie nižšieho stredného 
odborného vzdelania v dennej a 
externej forme alebo vo vzdelávaní 
programov druhej šance v 
medziročnom porovnaní. 

CVTI  SR celkovo 849 990 870 Ide o absolventov vzdelávania na získanie 
nižšieho stredného vzdelania, nie nižšieho 
stredného odborného vzdelania. Zmena 
súvisí so znením cieľa ako aj jednotlivých 
aktivít v rámci AP.  
 

SR celkovo / ženy 315 420 356 

vybrané okresy 365 380 378 

vybrané okresy/ ženy  150 163 189 

ČC2 – I3:Počet mladých uchádzačov o 
zamestnanie, ktorí nezískali nižšie 
stredné odborné vzdelanie v 
medziročnom porovnaní. 

ÚPSVaR  SR celkovo 4079   2940  2431  Mladí UoZ = UoZ do 29r.-1deň.   
Nezískali nižšie stredné vzdelanie = ich 
najvyššie dosiahnuté vzdelanie je 
neukončené základné vzdelanie.  

vybrané okresy 3066  2265 1983 

ČC3 – I1:Priemerná úspešnosť žiakov z 
MRK/SZP z matematiky, slovenského 
jazyka a literatúry a maďarského 
jazyka a literatúry v Testovaniach 5. a 
9. ročníkov oproti celoslovenskému 
priemeru v medziročnom porovnaní 

NUCEM  T5 - matematika  
žiaci zo SZP 

24%  27%   22,9%  Za Testovanie 5. ročníka (T5) – dáta 
k novembru príslušného roka.  
 
Za Testovanie 9. ročníka (T9) – dáta k aprílu 
príslušného roka.  
 

T5 - matematika  
ostatní žiaci  

63,6%  66,3%  60,9%  

T5 - SJ a literatúra 
žiaci zo SZP 

28%  
 

29,6%  
 

23,7% 
 

T5 - SJ a literatúra 
ostatní žiaci 

64,2%  64,1%  59,9%  

T5 - MJ a literatúra 
žiaci zo SZP 

29,1%  34,3% 26,9% 

T5 - MJ a literatúra 
ostatní žiaci 

56,8% 66,6% 53,4% 

T9 - matematika  
žiaci zo SZP 

29,1%  21,9%  21,6% 



T9 - matematika  
ostatní žiaci 

53,4%  56,8%  56,6% 

T9 - SJ a literatúra 
žiaci zo SZP 

42%  33,1%  35,7% 

T9 - SJ a literatúra 
ostatní žiaci 

63%  61,6% 63,4% 

T9 - MJ a literatúra 
žiaci zo SZP 

53%  43,6%  37,5%  

T9 - MJ a literatúra 
ostatní žiaci 

65,8% 66,6% 61,9% 

ČC4 – I1:Podiel evidovaných 
uchádzačov o zamestnanie do 20 
rokov, s neukončeným nižším stredným 
odborným vzdelaním na celkovom 
počte evidovaných uchádzačov do 20 
rokov v medziročnom porovnaní 

ÚPSVaR SR celkovo 52,3%  55,5%  56,6%  UoZ do 20r = 21r-1 deň; 
S neukončeným nižším stredným odborným 
vzdelaním = majú stupeň vzdelania Nižšie 
stredné (ukončené, resp. neukončené), 
alebo u nich evidujeme stupeň vzdelania - 
Nižšie stredné odborné vzdelanie so 
spôsobom ukončenia – neukončené.  

vybrané okresy 63,8% 65 % 65,5% 

zvyšok SR 42% 45,5% 46,7% 

ČC6 – I1: Podiel špeciálnych tried na 
celkovom počte tried základných škôl v 
medziročnom porovnaní 

CVTI  SR celkovo  4,2% 4,1% 4,1%  

vybrané okresy  8,2% 7,8% 8% 

zvyšok SR 2,9% 2,9% 2,8% 

ČC6 – I2: Podiel žiakov vzdelávaných v 
špeciálnych triedach základných škôl 
na celkovom počte žiakov základných 
škôl v medziročnom porovnaní 

CVTI  SR - celkovo 2,2% 2,1% 2%  

vybrané okresy 4,1% 3,9% 3,9% 

zvyšok SR 1,5% 1,5% 1,4% 

ČC6 – I3: Podiel žiakov vzdelávaných v 
špeciálnych základných školách pre 
žiakov s mentálnym postihnutím na 
celkovom počte žiakov základných a 
špeciálnych základných škôl v 
medziročnom porovnaní 

CVTI  SR – celkovo  3,6% 3,4% 3,2%  
Pre potreby tohto indikátora zarátavame 
žiakov s ľahkým stupňom mentálneho 
postihnutia - vzdelávací variant A.  

vybrané okresy  6,9% 6,5% 6,4% 

zvyšok SR 2,5% 2,4% 2,2% 



ČC7 – I1: Počet materských, základných 
a stredných škôl realizujúcich 
programy inkluzívneho vzdelávania 

MPC 
ÚSVRK 

NP ŠOV – MŠ 
47 50 50 

Počty zapojených škôl v rámci NP ŠOV 
(MPC) a NP PRIM (ÚSVRK). 

NP ŠOV – ZŠ 128 130 130 

NP PRIM - MŠ N/A N/A 104 

ČC7 – I2: Počet žiakov zapojených do 
programov inkluzívneho vzdelávania 

MPC 
ÚSVRK 

NP ŠOV (MŠ + ZŠ) – všetky deti 20 638 22 096 24 451 Ide o počty žiakov zapojených do 
programov inkluzívneho vzdelávania 
v rámci NP ŠOV a NP PRIM. NP ŠOV (MŠ + ZŠ) – deti SZP 17 465 19 143 19 621 

NP PRIM (MŠ) – všetky deti  N/A N/A 5969 

NP PRIM (MŠ) – deti MRK  N/A N/A 2503 

 

AP Zamestnanosť  

Indikátor 2016 zdroj špecifikácia / segment 2016 2017 2018 poznámka 

ČC1-I1: Počet žiakov zo SZP, ktorým úrady 
práce, sociálnych vecí a rodiny poskytli 
informačné a poradenské služby, v 
medziročnom porovnaní 

ÚPSVaR SR- celkovo 504 243 176 ÚPSVaR neeviduje v rámci poradenstva, či 
žiak pochádza zo SZP - nahradené proxy 
indikátorom - počtom žiakov vo vybraných 
okresoch. 

vybrané okresy 362   138 24 

ČC1-I3: Výška verejných finančných 
prostriedkov určených na realizáciu 
špecializovaných aktivít programu „Záruky pre 
mladých ľudí v Slovenskej republike“ explicitne 
určených pre mladých ľudí z prostredia MRK v 
medziročnom porovnaní 

ÚPSVaR SR- celkovo 9 810 881,26 10 016 119,44 38 813 826,8 Zarátavajú sa programy pod §51a, 
národné projekty, dopytovo-orientované 
výzvy.  

vybrané okresy 3 208 897  3 263 671 15 563 762  

ČC1-I4: Počet aktérov z prostredia neziskových 
organizácií zapojených do realizácie 
špecializovaných aktivít programu „Záruky pre 
mladých ľudí v Slovenskej republike“ explicitne 
určených pre mladých ľudí z prostredia MRK v 
medziročnom porovnaní 

ÚPSVaR SR- celkovo 131 20 214  

vybrané okresy 39 6 81 

ČC1-I5: Počet dlhodobo nezamestnaných UoZ 
v okresoch s minimálne 15 % mierou 

ÚPSVaR SR- celkovo 4 783  4 569 6 047  Počet UoZ, ktorí ukončili podporované 
vzdelávanie na §46, 54 (= NP vzdelávanie 



obyvateľov žijúcich v prostredí MRK 
zapojených do programov vzdelávania a 
prípravy pre trh práce v medziročnom 
porovnaní 

vybrané okresy 1 432 2 056 3 200 
 

UoZ, RE-PAS, REPAS+, KOMPAS+) 

ČC2-I1: Percentuálny podiel vyradených 
dlhodobo nezamestnaných UoZ z evidencie 
UoZ na celkovom počte evidovaných dlhodobo 
nezamestnaných UoZ v okresoch s min. 15% 
mierou obyvateľov žijúcich v prostredí MRK v 
medziročnom porovnaní 

ÚPSVaR SR- celkovo 38,4% 
 

47,7% 
 

40,4% 
 

Podiel sa počítal zo súčtu vyradených a 
celkového počtu evidovaných k 31.12. 
daného roku. 

vybrané okresy 30,9% 39,8% 34% 

ČC2-I2: Percentuálny podiel osôb, ktorým 
skončilo poskytovanie pomoci v hmotnej núdzi 
z dôvodu úspešného umiestnenia sa na trhu 
práce v okresoch s minimálne 15 % mierou 
obyvateľov žijúcich v prostredí MRK oproti 
celkovému počtu príjemcov pomoci v hmotnej 
núdzi v danom okrese v medziročnom 
porovnaní 

ÚPSVaR, 
IS RSD 

SR- celkovo 8,3% 10% 8% Podiel sa počítal z kumulatívnych hodnôt 
jednotlivých premenných (počet osôb, 
ktorým skončilo poberanie PvHN z dôvodu 
umiestnenia na trhu práce, celkový počet 
poberateľov PvHN) pre dané roky – nie zo 
stavu k 31.12. daného roku. 

vybrané okresy 6,9% 9,4% 7,7% 

ČC2-I3: Výška verejných finančných 
prostriedkov vynaložených na realizáciu 
programov tranzitívneho charakteru (napr. 
podpora sociálneho podnikania, medzitrh 
práce, prestupné zamestnávanie, osobná 
supervízia, atď.) explicitne zameraných na 
potreby MRK v medziročnom porovnaní 

ÚPSVaR   0 0 0 Indikátor naviazaný na aktivity AP – 
projekty ešte reálne nie sú spustené 

ČC2-I4: Počet neverejných poskytovateľov 
služieb zamestnanosti  poskytujúcich služby 
zamestnanosti ľuďom z prostredia MRK vo 
forme tzv. case managementu v medziročnom 
porovnaní 

ÚPSVaR  SR- celkovo N/A 6  4  NP „Umiestňovanie dlhodobo 
nezamestnaných občanov na trhu práce s 
využitím neštátnych služieb 
zamestnanosti“ 

vybrané okresy N/A 1  2 

ČC2-I5: Percentuálny podiel evidovaných UoZ 
v okresoch s minimálne 15 % mierou 
obyvateľov žijúcich v prostredí MRK na 

ÚPSVaR SR- celkovo N/A 43  17   NP "Umiestňovanie dlhodobo 
nezamestnaných občanov na trhu práce s 
využitím neštátnych služieb 



celkovom počte evidovaných UoZ v danom 
okrese, ktorým sú služby zamestnanosti 
poskytované neverejnými poskytovateľmi 
služieb zamestnanosti v medziročnom 
porovnaní 

vybrané okresy N/A 1 6 zamestnanosti"   

ČC3-I1: Počet realizovaných programov 
uplatňujúcich inštitút dočasných 
vyrovnávacích opatrení na trhu práce na 
základe príslušnosti k rómskej etnicite v 
medziročnom porovnaní 

SNSĽP 
ÚSVRK 
 

 0 0 2 Ide o NP PRIM (ÚSVRK) a obec Boťany  
 

ČC3-I2: Počet osôb, ktoré sa vďaka uplatneniu 
dočasných vyrovnávacích opatrení zamestnali 
na minimálne 6 mesiacov, v medziročnom 
porovnaní 

SNSĽP 
ÚSVRK 

NP PRIM  0 0 53  

ČC3-I3: Počet osôb v okresoch s minimálne 15 
% mierou obyvateľov žijúcich v prostredí MRK 
využívajúcich možnosť súbehu príjmu zo 
zamestnania a poskytovania pomoci v 
hmotnej núdzi v medziročnom porovnaní 

ÚPSVaR SR- celkovo 207 174 179 170 149 687 Príjem zo zamestnania - typ príjmového 
dokladu môže byť: pracovný pomer, 
podnikanie, dohoda o vykonaní prac. 
činnosti, dohoda o vykonaní práce, SZČO... 

vybrané okresy 106 651 96 338 84 679  

ČC3-I4: Miera odlivu jednotlivcov 
využívajúcich možnosť súbehu príjmu zo 
zamestnania a poskytovania pomoci v 
hmotnej núdzi na otvorený trh práce v 
medziročnom porovnaní 

ÚPSVaR počet jednotlivcov, ktorí 
prestali využívať možnosť 
súbehu, SR- celkovo 

13 335 12 159 7 733  

miera odlivu  
SR- celkovo 

6,4% 6,8% 5,2% 

počet jednotlivcov, ktorí 
prestali využívať možnosť 
súbehu, vybrané okresy 

4 577 4 863 3 191  

miera odlivu  
vybrané okresy 

4,3% 5% 3,8% 

ČC3-I5: Počet novovytvorených pracovných 
miest v okresoch s minimálne 15 % mierou 
obyvateľov žijúcich v prostredí MRK, pri 
ktorých vzniku bola využitá možnosť 
odvodového bonusu v medziročnom 
porovnaní 

Sociálna 
poisťovňa 

 1 026 1 113 648 Sociálna poisťovňa nedisponuje dátami 
o novovytvorených miestach, ale o počte 
zamestnancov, na ktorých sa uplatňuje 
bonus. Dáta sú za každý mesiac, z tých je 
vypočítaný mesačný priemer v danom 
roku. Dáta sú za spádové oblasti, ktoré sú 
rozsiahlejšie ako okresy, pričom  nie úplne 



kopírujú vybrané okresy. 

ČC4-I1: Počet terénnych sociálnych 
pracovníkov a terénnych pracovníkov  v 
obciach s prítomnosťou MRK v 
pracovnoprávnom vzťahu s minimálne 24-
mesačnou perspektívou v medziročnom 
porovnaní 

IA MPSVR  
ÚSVRK 

IA MPSVR – NP TSP I 472  507  511 Pri uvedených dátach sa neberie do úvahy 
24 mesačná perspektíva 
pracovnoprávneho vzťahu.  

ÚSVRK – NP TSP a TP N/A 459 482 

ČC4-I2: Počet stabilne, min. 6 mesiacov, 
fungujúcich komunitných centier 
financovaných z verejných prostriedkov: 
(Európske štrukturálne a investičné fondy na 
roky 2014 - 2020 (ďalej len „EŠIF“)) alebo 
štátny rozpočet (ďalej len „ŠR“), v obciach s 
prítomnosťou MRK v medziročnom porovnaní 

IA MPSVR  
ÚSVRK  

IA MPSVR - NP PVSSKIKÚ 46 72 71 Údaje sú za NP PVSSKIKÚ (IA MPSVR) a NP 
KC (ÚSVRK).  

ÚSVRK – NP KC N/A 40 51 

ČC4-I3: Výška verejných finančných 
prostriedkov (EŠIF alebo ŠR) použitých pre 
potreby fungovania komunitných centier v 
medziročnom porovnaní 

IA MPSVR 
ÚSVRK  

IA MPSVR - NP PVSSKIKÚ 1 683 195,40 2 768 511,57 2 894 915,18 Vynaložené finančné prostriedky 
zohľadňujú len mzdy hradené cez NP, nie 
režijné náklady, na ktoré prispievajú obce 
alebo VÚC.  

ÚSVRK – NP KC N/A 461 764,49 1 658 133,06 

ČC4-I4: Percento komunitných centier 
financovaných z verejných prostriedkov (EŠIF 
alebo ŠR) z celkového počtu vykazovaných 
komunitných centier financovaných z 
verejných zdrojov, prevádzkovaných 
právnickými osobami z neziskového prostredia 
v medziročnom porovnaní 

IA MPSVR  
ÚSVRK  
 

IA MPSVR - NP PVSSKIKÚ 15,2% 9,7%  9,9%  
 

Počet KC financovaných cez ÚSVRK a IA 
MPSVR.  

ÚSVRK – NP KC N/A 22,5% 21,6% 

 

AP Zdravie 

Indikátor 2016 zdroj špecifikácia / segment 2016 2017 2018 poznámka 

ČC 1-I1:Existencia poznatkov o 
sledovaných dimenziách 

Monitorovacie 
správy Stratégie  

 0 0 0 Indikátor je naviazaný na aktivity AP 
zdravie, ktoré neboli splnené. 

ČC1-I2: Existencia systému 
distribúcie poznatkov o 
sledovaných dimenziách 

Monitorovacie 
správy Stratégie 

 0 0 0 Indikátor je naviazaný na aktivity AP 
zdravie, ktoré neboli splnené. 

ČC1-I3: Existencia komplexného Monitorovacie  0 0 0 Indikátor je naviazaný na aktivity AP 



systému monitorovania 
sledovaných dimenzií 

správy Stratégie zdravie, ktoré neboli splnené.  

ČC2-I1:  Podiel RK s prístupom k 
pitnej vode na celkovom počte 
RK 

ATLAS  Atlas  89%   N/A x Počíta sa podiel obydlí s prístupom 
k pitnej vode.  

EU SILC – MRK  N/A N/A 90% 

ČC3-I1: Počet obcí s 
prítomnosťou RK, v ktorých boli 
realizované programy a aktivity 
financované z verejných 
zdrojov, zamerané na podporu 
zdravého životného štýlu v 
medziročnom porovnaní 

ZR (MZ SR)   217  194 262 
 

Ide o všetky lokality v ktorých sa 
realizoval NP ZK 2A.  

ČC4-I1: Miera účasti na 
preventívnych prehliadkach u 
všeobecného lekára pre deti a 
dorast; u všeobecného lekára 
pre dospelých; u gynekológa  a 
stomatológa v okresoch s min. 
20 % zastúpením MRK  v 
medziročnom porovnaní 

NCZI + demografický 
údaj k príslušnej 
vekovej skupine zo 
ŠÚ SR. 

všeobecný lekár pre deti 
a dorast - SR celkovo 

60,43% 60,32% x Počet ľudí, ktorí sa v daný rok mali 
zúčastniť na preventívnych prehliadkach 
za nasledujúce kategórie: 

 Deti a dorast – obyvatelia 0-26 
rokov 

 Gynekologické p. – ženy 15 – 75 
rokov 

 Stomatológ – celá populácia 

 Všeobecný lekár – 19 a viac 
rokov. 
 

Dáta pochádzajú z výkazov o činnosti 
príslušnej ambulancie (NCZI), sú teda za 
ambulanciu, nie za trvalé bydlisko 
pacienta.  
Dáta za rok 2018 budú k dispozícii 
v auguste 2019. 

všeobecný lekár pre deti 
a dorast - vybrané okresy 

56,04% 57,08% x 

všeobecný lekár pre deti 
a dorast - zvyšok SR 

61,85% 61,37% x 

všeobecný lekár pre dospelých 
- SR celkovo 

17,82% 17,54% x 

všeobecný lekár pre dospelých 
- vybrané okresy 

16,54% 15,95% x 

všeobecný lekár pre dospelých 
- zvyšok SR 

18,13% 17,95% x 

gynekológ - SR celkovo 41,75% 41,64% x 

gynekológ - vybrané okresy 30,43% 30,02% x 

gynekológ - zvyšok SR 44,51% 44,60% x 

stomatológ - SR celkovo 51,62% 50,67% x 

stomatológ - vybrané okresy 43,26% 42,16% x 

stomatológ - zvyšok SR 53,79% 52,88% x 



ČC4-I2: Výška verejných 
finančných prostriedkov 
využitých na podporu 
programov, zameraných na 
zlepšovanie dostupnosti 
bežných zdravotníckych služieb 
v medziročnom porovnaní 

ZR, MZ SR  2 302 889,34 1 965 310,64  3 448 938,16 Ide o finančné prostriedky vynaložené 
na realizáciu NP ZK 2A. 

ČC5-I1: Počet obcí s 
prítomnosťou MRK, v ktorých 
boli implementované programy 
financované z verejných zdrojov 
tematicky zamerané na oblasti 
sexuálneho a reprodukčného 
zdravia pre obyvateľov MRK    v 
medziročnom porovnaní 

MZ SR,  ZR,  
ÚSVRK (NP KC)    

  217 199 268 Za rok 2017 sa okrem obcí, v ktorých sa 
realizoval NP ZK 2A zarátavajú aj 
laktačné prednášky v KC (5 z celkového 
počtu 19, keďže ostatné obce už 
v zozname ZR).   
 
Za rok 2018 – lokality, kde pôsobia AOZ 
v rámci NP ZK 2A + nemocnice s AOZN 
v rámci činnosti ZR.  

ČC5-I5: Podiel počtu 
živonarodených detí a matiek vo 
vekových kategóriách       14 – 
15 rokov a 15 – 19 rokov v 
okresoch s min. 20 % 
zastúpením MRK k celkovému 
počtu živonarodených detí v 
týchto okresoch v medziročnom 
porovnaní 

NCZI 13 rokov , SR celkovo 0,002% 0,01% x Pracuje sa s podielom matiek 
vo vekových kategóriách: 13, 14 – 15 a 
16 – 19, ktoré zodpovedajú kategóriám 
v evidencii – správa o rodičke.  
 
Dáta za rok 2018 budú dostupné 
v auguste 2019. 

13 rokov , vybrané okresy 0,00% 0,04% x 

13 rokov, zvyšok SR 0,002% 0,00% x 

14-15 rokov, SR celkovo 0,36% 0,31% x 

14-15 rokov, vybrané okresy 0,95% 0,87% x 

14-15 rokov, zvyšok SR 0,18% 0,14% x 

16-19 rokov, SR celkovo 5,97% 5,89% x 

16-19 rokov, vybrané okresy 13,72% 13,63% x 

16-19 rokov, zvyšok SR  3,65% 3,47% x 

ČC6-I1: Miera zaočkovanosti 
detskej populácie v povinných 
očkovaniach proti infekčným 
ochoreniam v okresoch s min. 
15 % podielom obyvateľov MRK 

ÚVZ vakcína pneumokoky – 
zaočkovanosť - SR celkovo 

95,93% 96,21% x Povinné očkovania: 
1. pneumokokové invazívne ochorenia 
2. 6 - vakcína proti diftérii, tetanu, 
pertussis, vírusovej hepatítíde typu B, 
hemofilovým invazívnym infekciám a 

vakcína pneumokoky – 
zaočkovanosť 
vybrané okresy 

96,39% 96,76% x 



v medziročnom porovnaní vakcína pneumokoky – 
zaočkovanosť 
zvyšok SR 

95,80% 96,04% x poliomyelitíde 
3. MMR - osýpky, mumps, 
ružienka.  
 
Dáta za rok 2018 (ročník narodenia 
2016) ešte nie sú dostupné. 

vakcína pneumokoky - 
odmietnutie očkovania - SR 
celkovo 

2,50% 2,40% x 

vakcína pneumokoky - 
odmietnutie očkovania - 
vybrané okresy 

0,67% 0,72% x 

vakcína pneumokoky - 
odmietnutie očkovania – zvyšok 
SR 

2,90% 2,90% x 

vakcína hexa – zaočkovanosť   
SR celkovo 

96,44% 96,32% x 

vakcína hexa – zaočkovanosť 
vybrané okresy 

96,83% 96,78% x 

vakcína hexa – zaočkovanosť 
zvyšok SR 

96,33% 96,19% x 

vakcína hexa - odmietnutie 
očkovania - SR celkovo 

2,12% 2,29% x 

vakcína hexa - odmietnutie 
očkovania - vybrané okresy 

0,61% 0,71% x 

vakcína hexa - odmietnutie 
očkovania – zvyšok SR 

2,56% 2,76% x 

vakcína MMR – zaočkovanosť   
SR celkovo 

94,55% 94,76% x 

vakcína MMR – zaočkovanosť 
vybrané okresy 

96,03% 96,36% x 

vakcína MMR – zaočkovanosť 
zvyšok SR 

94,12% 94,29% x 

vakcína MMR - odmietnutie 
očkovania - SR celkovo 

2,95% 3,11% x 

vakcína MMR - odmietnutie 
očkovania - vybrané okresy 

0,87% 0,87% x 

vakcína MMR - odmietnutie 
očkovania – zvyšok SR 

3,56% 3,76% x 



ČC6-I2: Počet hlásení o 
vybraných infekčných 
ochoreniach (tuberkulóza, 
hepatitída typu A, B, E, infekčná 
meningitída) v okresoch s min. 
15 % zastúpením obyvateľstva 
MRK v medziročnom porovnaní 

RÚVZ, ÚVZ 
Národný register 
pacientov s TBC – 
Vyšné Hágy                                                                                                        

 Výskyt tuberkulózy 
 SR – celkovo  

272 249 x Dáta za tuberkulózu za rok 2018 ešte nie 
sú dostupné.  

Výskyt tuberkulózy  
vybrané okresy  

108 112 x 

Výskyt tuberkulózy 
zvyšok SR  

164 137 x 

Výskyt hepatitídy typu A 
SR – celkovo 

1361 547 168 

Výskyt hepatitídy typu A 
vybrané okresy 

897 220 100 

Výskyt hepatitídy typu A 
zvyšok SR 

464 327 68 

Výskyt hepatitídy typu B  
SR – celkovo 

50 52 47 

Výskyt hepatitídy typu B  
vybrané okresy 

12 12 14 

Výskyt hepatitídy typu B  
zvyšok SR 

38 40 33 

Výskyt hepatitídy typu E 
 SR – celkovo 

42 56 94 

Výskyt hepatitídy typu E 
vybrané okresy 

9 6 9 

Výskyt hepatitídy typu E 
zvyšok SR 

33 50 85 

Výskyt bakteriálnej meningitídy  
SR – celkovo 

103 87 82 

Výskyt bakteriálnej meningitídy  
vybrané okresy 

13 19 12 

Výskyt bakteriálnej meningitídy  
zvyšok SR 

90 68 70 

Výskyt osýpok  
SR – celkovo 

0 7 565 

Výskyt osýpok  
vybrané okresy 

0 0 549 

Výskyt osýpok  
zvyšok SR 

0 7 16 



 Výskyt svrabu 
SR – celkovo 

1913 864 1964 

Výskyt svrabu 
vybrané okresy 

549 141 715 

Výskyt svrabu 
zvyšok SR 

1364 723 1249 

Výskyt syfilisu  
SR – celkovo 

361 386 441 

Výskyt syfilisu  
vybrané okresy 

103 141 176 

Výskyt syfilisu  
zvyšok SR 

258 245 265 

 

AP Bývanie  

Indikátor 2016 zdroj špecifikácia / segment 2016 2017 2018 poznámka  

ČC1-I1: Podiel obyvateľov žijúcich v 
MRK v legálnych obydliach v 
pomere k celkovému počtu 
obyvateľov MRK 

ATLAS  67 % N/A x Ide o dáta z Atlasu rómskych komunít na Slovensku 
z roku 2013 – podiel sa počíta z odhadu obyvateľov  
bytových domov, murovaných legálnych domov a 
legálnych dreveníc /odhadovaný počet obyvateľov 
MRK.  
Dáta k aktualizovanému Atlasu budú k dispozícii 
v septembri 2019.  

ČC1-I2: Podiel legálnych obydlí v 
MRK v pomere k celkovému počtu 
obydlí v MRK 

ATLAS  69% N/A x Dáta sú z Atlasu 2013. Podiel sa počíta z odhadu 
bytov v bytových domoch, murovaných legálnych 
domov a legálnych dreveníc /odhadovaný počet 
obyvateľov MRK.  
Dáta k aktualizovanému Atlasu budú k dispozícii 
v septembri 2019. 

ČC2-I1: Podiel osídlení MRK s 
absenciou minimálne troch položiek 
základnej infraštruktúry k ich 
celkovému počtu (miera 
extrémneho vylúčenia 
segregovaných rómskych osídlení) 

ATLAS   6,6% N/A x Dáta z Atlasu 2013. Indikátor sa počíta ako podiel 
osídlení, ktorým chýba kombinácia troch položiek 
základnej infraštruktúry - plyn, voda kanalizácia.  
Dáta k aktualizovanému Atlasu budú k dispozícii 
v septembri 2019. 



ČC2-I2: Počet rómskych obydlí so 
zlepšenými podmienkami bývania 

SO MV SR počet obyvateľov využívajúcich 
zlepšené formy bývania 

0 1 862 16 638 Ide o ukazovateľ výstupov pre prioritnú os 6.  

ČC2-I3:Podiel obydlí s legálnym 
pripojením k elektrickej sieti v MRK, 
v pomere k celkovému počtu obydlí 
MRK 

ÚSVRK a ŠÚ 
SR (EU SILC –
MRK) 

podiel domácností s vyhovujúcou 
elektroinštaláciou 

N/A N/A 78,6% Nevieme sledovať legálnosť pripojenia podľa Atlasu 
– ten sleduje len koľko obydlí reálne využíva 
elektrinu. Je možné použiť dáta zo špecializovaného 
zisťovania EU SILC – MRK 2018, ktorý ale tiež 
nezisťuje legálnosť pripojenia. Pýta sa na vyhovujúcu 
elektroinštaláciu v domácnosti.  

podiel domácností s 
nevyhovujúcou elektroinštaláciou 

N/A N/A 13,5% 

podiel domácností bez 
elektroinštalácie 

N/A N/A 7,9%  

ČC2-I4: Podiel obydlí v MRK, ktoré 
sú bez prístupu k odvádzaniu a 
čisteniu odpadových vôd, v pomere 
k ich celkovému počtu 

ATLAS 
ÚSVRK a ŠÚ 
SR (EU SILC –
MRK) 

ATLAS 39,61% N/A x Dáta z Atlasu 2013 a EU SILC – MRK 2018. Dáta 
z aktualizovaného  Atlasu budú k dispozícii 
v septembri 2019. EU SILC – MRK  N/A N/A 38,5%  

ČC2-I5: Podiel osídlení MRK so 
štandardnou (spevnenou) 
prístupovou cestou, v pomere k ich 
celkovému počtu 

ATLAS  92% N/A x Dáta z Atlasu 2013. Ako štandardná spevnená cesta 
sa počíta: asfaltová, asfaltová panelová a spevnená 
štrková cesta. Dáta k aktualizovanému Atlasu budú 
k dispozícii v septembri 2019. 

ČC2-I6: Podiel obydlí v MRK, ktoré 
nemajú prístup odvozu odpadu, v 
pomere k ich celkovému počtu 

ATLAS podiel osídlení  11,2% N/A x Dáta z Atlasu 2013. Atlas 2013 neuvádza počet ani 
podiel obydlí, podľa typu odvozu odpadu z osídlenia. 
Uvádza len podiel obyvateľov a osídlení.  
Do osídlení, ktoré sa rátajú ako bez prístupu, sa 
započítavajú tie, v ktorých minimálne polovica nemá 
prístup k odvozu odpadu (KUKA, BOBOR, resp. 
veľkokapacitné kontajnery).  

ČC3-I1: Počet individuálnych 
intervencií sociálnych 
pracovníkov(terénnych pracovníkov 
a pracovníkov komunitných centier) 
v MRK v oblasti bývania 

ÚSVRK 
IA MPSVR SR  

IA MPSVR – NP TSP I 33 209 44 232 121 907 Dáta za národné projekty NP TSP I (IA MPSVR) a NP 
TSP a TP (ÚSVRK).  

ÚSVRK – NP TSP a TP N/A 11 731 32 460 

ČC4-I1: Podiel segregovaných 
obydlí na ich celkovom počte 

ATLAS  32% N/A x Dáta z Atlasu 2013. Ide o obydlia v geograficky 
segregovaných osídleniach  - vzdialených od obce. 
Dáta k aktualizovanému Atlasu budú k dispozícii 
v septembri 2019. 

ČC4-I2: Podiel obyvateľov v 
segregovaných osídleniach MRK na 
celkovom počte obyvateľov MRK 

ATLAS  34% N/A x Dáta z Atlasu 2013. Ide o počet obyvateľov žijúcich v 
geograficky segregovaných osídleniach  - vzdialených 
od obce. Dáta z aktualizovaného Atlasu budú 
k dispozícii v septembri 2019. 



ČC4-I4: Priemerný počet obyvateľov 
na jedno obydlie v MRK (tzv. 
zjednodušený index 
podrozvinutosti) 

ATLAS  7,3 N/A x Dáta z Atlasu 2013. Dáta z aktualizovaného Atlasu 
budú k dispozícii v septembri 2019. 

ČC5-I1: Počet systematicky 
sledovaných údajov o kvalite 
bývania a infraštruktúry v MRK 

ATLAS,  
EU SILC-MRK 

 53  x 83 V rámci Atlasu 2013 aj 2018 je to 53 sledovaných 
údajov – hoci ide o odlišné premenné. V rámci EU 
SILC – MRK sa sleduje 30 údajov.  

ČC5-I2: Počet domácností v MRK 
zapojených do systematického 
sledovania údajov o kvalite bývania 
a infraštruktúry 

ATLAS,  
EU SILC-MRK  

ATLAS 29 444  N/A x Dáta z Atlasu 2013 a EU SILC-MRK 2018. Dáta z 
aktualizovaného Atlasu budú k dispozícii v septembri 
2019. 

EU SILC - MRK N/A N/A 1033 

 

AP Finančná inklúzia 

Indikátor zdroj špecifikácia / segment 2016 2017 2018 poznámka 

ČC1-I1: Podiel domácností z MRK s 
bežným účtom 

EU SILC-MRK  podiel zo všetkých domácností 
MRK  

29% * N/A 34,9 % Dáta zo zisťovania EU SILC-MRK sú dostupné iba 
pre rok 2018.  
 
* zdroj: UNDP/World Bank/EC Regional Roma 
Survey; (2011) 

podiel z domácností, ktoré 
využívajú nejaký typ bankového 
produktu 

N/A N/A 77,6 % 

ČC1-I2: Podiel domácností z MRK so 
sporiacim účtom 

EU SILC-MRK podiel zo všetkých domácností 
MRK 

5% * N/A 1,5% Dáta zo zisťovania EU SILC-MRK sú dostupné iba 
pre rok 2018.  
 
* zdroj: UNDP/World Bank/EC Regional Roma 
Survey; (2011) 

podiel z domácností, ktoré 
využívajú nejaký typ bankového 
produktu 

N/A N/A 3,2 % 

ČC1-I3: Podiel domácností z MRK 
požičiavajúcich si od neformálnych 
veriteľov 

EU SILC-MRK podiel zo všetkých domácností 
MRK 

7% * N/A 8,2% Dáta zo zisťovania EU SILC-MRK sú dostupné iba 
pre rok 2018.  
 
* zdroj: UNDP/World Bank/EC Regional Roma 
Survey; (2011) 

podiel z tých domácností, ktoré si 
požičiavajú alebo v minulosti 
požičali 

N/A N/A 14% 

ČC1-I5: Podiel klientov bánk, ktorí 
využívajú bezplatný základný 
bankový účet 

MF SR  
EU SILC-MRK 

MF SR - počet aktívnych základných 
bankových produktov (ZBP) 

8 863 13 314   
  

15 831   Dáta z MF SR nie je možné členiť na jednotlivé 
okresy, ani určiť celkový počet klientov bánk.  
Dáta zo zisťovania EU SILC-MRK sú dostupné iba 
pre rok 2018. 

EU SILC– MRK–podiel zo všetkých 
domácností MRK 

N/A N/A 2,8% 



EU SILC – MRK - podiel z 
domácností, ktoré využívajú nejaký 
typ bankového produktu 

N/A N/A 6,3% 

ČC2-I1: Počet osôb z MRK, ktoré 
využili nástroj oddlžovania 

CPP 
EU SILC - MRK 

CPP – počet využitých konkurzov N/A 7 464 14 599  Dáta z centra právnej pomoci sú iba všeobecné, 
nie na MRK a nemožno ich členiť podľa okresov.  
Ide o počet rozhodnutí s priznaným nárokom 
(konkurz + splátkový kalendár).  Za rok 2016 CPP 
nevedie záznamy (dáta až po schválení zákona – 
od marca 2017).   
Dáta zo zisťovania EU SILC-MRK sú dostupné iba 
pre rok 2018. Ide o podiel osôb z, ktorí boli/sú 
zadlžení.  

CPP – počet využitých splátkových 
kalendárov 

N/A 134  157 

EU SILC – MRK – podiel osôb z MRK 
zo všetkých zadlžených, ktorí využili 
konkurz 

N/A N/A 1,4% 

EU SILC – MRK – podiel osôb z MRK 
zo všetkých zadlžených, ktorí využili 
splátkový kalendár 

N/A N/A 4,2% 

EU SILC – MRK – podiel osôb zo 
všetkých zadlžených, ktorí nevyužili 
nástroj oddlžovania  

N/A N/A 94,3% 

EU SILC – MRK – podiel osôb bez 
dlhu, zo všetkých MRK 

N/A N/A 26,4% 

ČC2-I2: Priemerná výška dlhu 
domácnosti z MRK 

EU SILC - MRK výška dlhu domácností MRK, ktoré 
majú dlh – priemer  

1845,5 €* N/A 3128,7 € Dáta zo zisťovania EU SILC-MRK sú dostupné iba 
pre rok 2018.  
*zdroj: UNDP – Situačná analýza vybraných 
aspektov životnej úrovne domácností vylúčených 
rómskych osídlení (2013)  

výška dlhu domácností MRK, ktoré 
majú dlh – medián 

N/A N/A 1000 € 

 

AP Nediskriminácia  

Indikátor  zdroj špecifikácia / segment 2017 2018 poznámka 

GC-I1: Podiel Rómov, ktorí sa cítia byť 
diskriminovaní na základe svojho etnického 
pôvodu 

EU MIDIS II, 2016 
EU MIDIS III, 2021  
 

podiel diskriminovaných za 
posledných 5 rokov 

54%   
 

x Dáta pod rokom 2017 pochádzajú z EU MIDIS II z 
2016 – otázka presne zodpovedá indikátoru. 
Pôvodne bol ďalší EU MIDIS plánovaný na rok 
2019, najbližšie dáta ale budú až v 2021.  

podiel diskriminovaných za 
posledný rok 

30%  x 

GC-I2: Podiel Rómov, ktorí sa cítia byť 
diskriminovaní na základe svojho etnického 
pôvodu a nahlásili svoju diskrimináciu príslušným 

EU MIDIS II, 2016 
EU MIDIS III, 2021 
 

 18 % x Dáta pod rokom 2017 pochádzajú z EU MIDIS II z 
2016 – otázka presne zodpovedá indikátoru. 
Pôvodne bol ďalší EU MIDIS plánovaný na rok 



inštitúciám , alebo inej inštitúcii, ktorá im môže 
pomôcť riešiť ich diskrimináciu 

2019, najbližšie dáta ale budú až v 2021. 

ČC1-I1: Počet aktivít zabezpečujúcich prepojenosť 
opatrení Akčných plánov týkajúcich sa rovného 
zaobchádzania a ich vyhodnotenia z hľadiska 
potenciálu predchádzať diskriminácii Rómov 

Monitorovacie 
správy Stratégie za 
roky 2017 a 2018 

 0 0 Aktivity majú vychádzať z Hodnotiacich správ o 
prepojenosti akčných plánov, ktoré zatiaľ neboli 
vypracované.  

ČC2-I1:Počet účastníkov aktivít zameraných na 
zvyšovanie citlivosti a vzdelávanie aktérov 

Monitorovacie 
správy Stratégie za 
roky 2017 a 2018 

 0 14 Ide o sumár osôb za jednotlivé aktivity AP 
nediskriminácia - opatrenia 2.2.   

ČC3-I1: Počet hlásení o prijatí DVO evidovaných 
SNSĽP 

SNSĽP  2  3 Za sledované obdobie, boli SNSĽP oznámené  dve 
DVO, a to v roku 2018.  O zvyšných hláseniach 
spôsobilých prijímateľov DVO má SNSĽP 
informáciu na základe dopytu k vypracovaniu 
každoročných Správ o dodržiavaní ľudských práv, 
vrátane dodržiavania zásady rovnakého 
zaobchádzania.  

ČC3-I2: Počet prípadov, kedy je obetiam 
diskriminácie (diskriminovaným) poskytnutá 
bezplatná právna pomoc (advokáti, mediátori, 
SNSĽP, Verejný ochranca práv (ďalej len „VOP“)  

SNSĽP, VOP, CPP SNSĽP - počet prípadov, kedy 
bola obetiam diskriminácie 
poskytnutá bezplatná právna 
pomoc 

70  90  Nekompletné údaje, dostupné len za SNSĽP. VOP 
neposkytuje bezplatnú právnu pomoc a CPP 
nevedú štatistiky ohľadom diskriminácie.   
 

SNSĽP - počet prípadov, kedy 
bola obetiam etnickej/rasovej 
diskriminácie poskytnutá 
bezplatná právna pomoc 

5 7 

ČC3-I3: Počet evidovaných sťažností na 
diskrimináciu z hľadiska etnicity na SNSĽP, VOP a  
Inšpektorát práce, Štátna školská inšpekcia, 
Štátna obchodná inšpekcia a iné 

SNSĽP, VOP, NIP, 
ŠŠI, SOI 

SOI 4 
 

7 
 

Nekompletné údaje. Dostupné len za SOI a ŠŠI 
a NIP. SNSĽP nevedie osobitne evidenciu k 
uvedenému chránenému dôvodu diskriminácie. 
VOP eviduje ročne 10-15 sťažností na 
diskrimináciu, ale presnejšie nevedú,  či ide 
o etnickú diskrimináciu. 

ŠŠI 1 1 

NIP 5 1 

 

 

 



AP Verejná mienka  

Indikátor  zdroj špecifikácia / segment 2017 2018 poznámka 

ČC1-I1: Počet odborne oponovaných výskumov a 
expertíz zameraných na vzájomné postoje Rómov 
a väčšinovej populácie 

Monitorovacie 
správy Stratégie za 
roky 2017 a 2018 

 0 0 
naviazané na aktivity AP verejná mienka 

ČC1-I2: Počet výskumov a expertíz zameraných na 
rozbory verejných politík a ich efekty na 
zvyšovanie alebo znižovanie šancí 
najmarginalizovanejších komunít vymaniť sa zo 
situácie odkázanosti 

Monitorovacie 
správy Stratégie za 
roky 2017 a 2018 

 0 0 

naviazané na aktivity AP verejná mienka 

ČC2-I1:Počet aktivít podporujúcich proaktívnu 
komunikáciu, založenú na vyvážených a 
objektivizovaných informáciách o Rómoch 

Monitorovacie 
správy Stratégie za 
roky 2017 a 2018 

  4  4 
naviazané na aktivity AP verejná mienka -  
2.1.1., 2.4.1. + 2.4.3.   

  



ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK 

ATLAS  Atlas rómskych komunít na Slovensku  

AOZ   asistent osvety zdravia 

AOZN   asistent osvety zdravia v nemocniciach 

AP   akčný plán / akčné plány 

CPP  centrum právnej pomoci 

CVTI  Centrum vedecko-technických informácií SR 

ČC  čiastkový cieľ 

DVO  Inštitút dočasných vyrovnávacích opatrení  

EŠIF  Európske štrukturálne a investičné fondy na roky 2014 – 2020 

EU MIDIS  European Union minorities and discrimination survey / Prieskum Európskej únie týkajúci sa menšín a diskriminácie 

EU SILC - MRK  European Union Statistics on Income and Living Conditions/ Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach v marginalizovaných rómskych komunitách 

GC  globálny cieľ 

IA MPSVR SR   Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

IS RSD  Informačný systém riadenia sociálnych dávok 

KC  komunitné centrum  

MF SR  Ministerstvo financií Slovenskej republiky 

MJ  maďarský jazyk  

MMR  typ vakcíny (osýpky, mumps, ružienka). 

MPC  Metodicko – pedagogické centrum 

MPSVR SR   Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

MRK  marginalizované rómske komunity 

MŠ  materská škola 

MV SR  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

MZ SR  Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 

N/A  neuplatňuje sa (not applicable) 



NCZI  Národné centrum zdravotníckych informácií 

NIP  Národný Inšpektorát práce 

NP   národný projekt 

NP KC  Národný projekt Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – I. Fáza 

NP PRIM  Národný projekt Projekt Inklúzie v Materských školách 

NP PVSSKIKÚ  Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni 

NP ŠOV  Národný projekt Škola otvorená všetkým 

NP TSP I  Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I 

NP TSP a TP     Národný projekt Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít  

NP ZK 2A   Národný projekt Zdravé komunity 2A 

NUCEM  Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 

PvHN  pomoc v hmotnej núdzi  

RK   rómska komunita 

RÚVZ  Regionálny úrad verejného zdravotníctva 

SJ  slovenský jazyk  

SR  Slovenská republika 

SOI  Slovenská obchodná inšpekcia 

SNSĽP  Slovenské národné stredisko pre ľudské práva  

SO MV SR  Sprostredkovateľský orgán ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

SR  Slovenská republika 

SŠ  stredná škola 

Stratégia  Stratégia Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 

SZČO   Samostatne zárobkovo činná osoba 

SZP  sociálne znevýhodnené prostredie 

ŠR  štátny rozpočet 

ŠŠI  Štátna školská inšpekcia 

ŠÚ SR  Štatistický úrad Slovenskej republiky  



T5  Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl 

T9  Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl 

TBC  tuberkulóza 

UNDP  United Nations Development Programme 

UoZ  uchádzač o zamestnanie 

ÚPSVaR  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

ÚSVRK  Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity 

ÚVZ  Úrad verejného zdravotníctva 

VOP  Verejný ochranca práv 

ZBP   základný bankový produkt 

ZR  Zdravé regióny 

ZŠ  základná škola 

 


