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Príloha č. 2 rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 

Predmet podpory NFP1 

1. Všeobecné informácie o projekte 

Názov projektu ako je uvedený   
v žiadosti o poskytnutie NFP 

Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych 
komunít II. 

Kód žiadosti NFP312050ARK3 

Operačný program Ľudské zdroje 

Spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu 

Prioritná os 5 Integrácia marginalizovaných rómskych komunít 

Špecifický cieľ 
5.1.1 Zvýšiť vzdelanostnú úroveň príslušníkov marginalizovaných komunít, 
predovšetkým Rómov, na všetkých stupňoch vzdelávania s dôrazom na 
predprimárne vzdelávanie  

Kategórie regiónov LDR - menej rozvinuté regióny 

Oblasť intervencie 
110 - Sociálno-ekonomická integrácia marginalizovaných komunít, ako sú 
Rómovia 

Hospodárska činnosť 19 - Vzdelávanie 

 

2. Financovanie projektu 

Forma financovania: Číslo účtu vo formáte IBAN/banka: 

Zálohové platby SK78 8180 0000 0070 0018 0023 

Refundácia: SK78 8180 0000 0070 0018 0023 

 

3. Miesto realizácie projektu 

Štát Slovensko 

Región (NUTS II) Stredné Slovensko, Východné Slovensko, Západné Slovensko 

Vyšší územný celok (NUTS III) 
Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky 
kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj 

Okres (NUTS IV)  

Obec 
Viď príloha č. 5 rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie 
nenávratného finančného príspevku 

 

  

                                                 
1 Rozsah údajov uvedených v rámci vzorového predmetu podpory bude v rozsahu tohto štandardného formuláru podporovaný výstupnou 

zostavou ITMS2014+. V prípade úpravy údajov zo strany RO nie je možné garantovať plnú kompatibilitu výstupnej zostavy s vlastným 
vzorom definovaným zo strany RO.  
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4. Popis cieľovej skupiny 

1. Deti z MRK 
2. Príslušníci a obyvatelia MRK 
3. Rodičia detí z prostredia MRK 

 

5.  Hlavné aktivity projektu 

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch): 28 

Začiatok realizácie hlavných aktivít Projektu (začiatok prvej hlavnej aktivity):  11/2020 

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej 
aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas): 

02/2023 

Zoznam hlavných aktivít Projektu 

Hlavná aktivita 
Systematická podpora účasti detí z prostredia MRK na predprimárnom 
vzdelávaní 

Podporné aktivity Projektu 

Podporné aktivity projektu sú nasledovné nezaevidované 

 

6. Merateľné ukazovatele projektu 

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu 

Hlavná aktivita 
projektu 

Merateľný ukazovateľ projektu 
Merná 
jednotka 

Cieľová 
hodnota 

Čas plnenia 

Systematická 
podpora účasti detí 
z prostredia MRK na 
predprimárnom 
vzdelávaní 

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

počet  1 
K – koniec 
realizácie 
projektu 

Počet nových pracovníkov vo výchovno-
vzdelávacom procese 

osoby 280 
K – koniec 
realizácie 
projektu 

Počet osôb kontinuálne zamestnaných na 
pozíciách pracovníkov vo výchovno-vzdelávacom 
procese 

osoby 340 
K – koniec 
realizácie 
projektu 

Počet nových osôb z MRK, ktoré sa zamestnali na 
pozíciách vo výchovno-vzdelávacom procese 

osoby 180 
K – koniec 
realizácie 
projektu 

Počet osôb z MRK kontinuálne zamestnaných na 
pozíciách pracovníkov vo výchovno-vzdelávacom 
procese 

osoby 90 
K – koniec 
realizácie 
projektu 

Počet nových detí z MRK, ktoré absolvovali 
minimálne jeden rok v podporených materských 
školách 

osoby 1 420 
K – koniec 
realizácie 
projektu 

Počet detí z MRK, ktoré kontinuálne absolvovali 
minimálne jeden rok v podporených materských 
školách 

osoby 1 000 
K – koniec 
realizácie 
projektu 

Počet nových materských škôl zapojených do 
aktivít zameraných na podporu inkluzívneho 
vzdelávania 

materská 
škola 

29 
K – koniec 
realizácie 
projektu 

Počet materských škôl kontinuálne zapojených 
do aktivít zameraných na podporu inkluzívneho 
vzdelávania 

materská 
škola 

121 
K – koniec 
realizácie 
projektu 

Hodnota opatrení ESF zameraných na boj s 
pandémiou COVID-19 alebo na zmierňovanie jej 
následkov (celkové verejné výdavky) 

EUR 17 518 673,75 
K – koniec 
realizácie 
projektu 
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6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu 

Kód Názov 
Merná 

jednotka 

Celková 
cieľová 

hodnota 
Príznak rizika Relevancia k HP 

P0361 

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

počet 1 Nie PraN 

P0923 
Počet nových pracovníkov vo 
výchovno-vzdelávacom 
procese 

osoby 280 Nie PraN 

P0924 

Počet osôb kontinuálne 
zamestnaných na pozíciách 
pracovníkov vo výchovno-
vzdelávacom procese 

osoby 340 Nie PraN 

P0925 

Počet nových osôb z MRK, 
ktoré sa zamestnali na 
pozíciách vo výchovno-
vzdelávacom procese 

osoby 180 Nie PraN 

P0926 

Počet osôb z MRK 
kontinuálne zamestnaných na 
pozíciách pracovníkov vo 
výchovno-vzdelávacom 
procese 

osoby 90 Nie PraN 

P0955 

Počet nových detí z MRK, 
ktoré absolvovali minimálne 
jeden rok v podporených 
materských školách 

osoby 1420 Nie PraN, UR 

P0956 

Počet detí z MRK, ktoré 
kontinuálne absolvovali 
minimálne jeden rok v 
podporených materských 
školách 

osoby 1000 Nie PraN, UR 

P0957 

Počet nových materských 
škôl zapojených do aktivít 
zameraných na podporu 
inkluzívneho vzdelávania 

materská 
škola 

29 Nie N/A 

P0958 

Počet materských škôl 
kontinuálne zapojených do 
aktivít zameraných na 
podporu inkluzívneho 
vzdelávania 

materská 
škola 

121 Nie N/A 

PCV30 

Hodnota opatrení ESF 
zameraných na boj s 
pandémiou COVID-19 alebo 
na zmierňovanie jej 
následkov (celkové verejné 
výdavky) 

EUR 17 518 673,75 Nie PraN, UR 

 

7. Iné údaje na úrovni projektu 

Kód Názov Merná jednotka Relevancia k HP 

D0311  
Počet účastníkov, ktorí nie sú sledovaní 
prostredníctvom karty účastníka 

osoby PraN, UR 

D0324  
Počet nových účastníkov, ktorí nie sú sledovaní 
prostredníctvom karty účastníka 

osoby PraN 
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D0250  
Počet pracovníkov, pracovníčok so zdravotným 
postihnutím refundovaných z projektu mimo 
technickej pomoci OP/OP TP 

FTE PraN 

D0251  
Počet pracovníkov, pracovníčok mladších ako 25 
rokov veku refundovaných z projektu mimo 
technickej pomoci OP/OP TP 

FTE PraN 

D0256  
Počet pracovníkov, pracovníčok starších ako 54 
rokov veku refundovaných z projektu mimo 
technickej pomoci OP/OP TP 

FTE PraN 

D0258  

Počet pracovníkov, pracovníčok, ktorí boli pred 
zapojením osobami dlhodobo nezamestnanými, 
refundovaných z projektu mimo technickej pomoci 
OP/OP TP 

FTE PraN 

D0262  Mzda mužov refundovaná z projektu (medián) EUR PraN 

D0264  Mzda žien refundovaná z projektu (medián) EUR PraN 

D0266  Podiel žien na riadiacich pozíciách projektu % PraN 

D0267  Podiel žien na iných ako riadiacich pozíciách projektu % PraN 

D0271  
Počet vzdelávacích aktivít projektu zaoberajúcich sa 
aj problematikou nediskriminácie a rovnosti mužov a 
žien 

počet PraN 

 
 

8. Rozpočet projektu 

Priame výdavky 

Typ aktivity 

Systematická podpora účasti detí z prostredia MRK na predprimárnom vzdelávaní 

Hlavné aktivity projektu Celková výška oprávnených výdavkov za aktivitu 

Systematická podpora účasti detí z prostredia MRK na 
predprimárnom vzdelávaní 

17 632 200,00 EUR 

Skupina výdavku  Výška oprávneného výdavku 

352 – COVID - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči 
tretím osobám (COVID) 

14 037 167,50 EUR 

521 – COVID -  Mzdové výdavky (COVID)   1 566 584,16 EUR  

903 –  COVID - Paušálna sadzba na ostatné výdavky 
projektu (nariadenie 1303/2013, čl. 68b ods. 1) (COVID) 

2 028 448,34 EUR 

Nepriame výdavky 

Podporné aktivity projektu Celková výška oprávnených výdavkov za aktivitu 

nezaevidované  0,00 EUR 

Skupina výdavku  Výška oprávneného výdavku 

nezaevidované 0,00 EUR 

Zazmluvnená výška NFP 
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Celková výška oprávnených výdavkov (EUR) 17 632 200,00 

Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem (EUR) 0,00 

Percento spolufinancovania zo zdrojov EU a ŠR (%) 100,00 

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku (EUR) 17 632 200,00 

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov žiadateľa (EUR) 0,00 

 

9. Sledované údaje projektu 

9.1 Sledované údaje počas realizácie projektu 

Hlavná aktivita projektu Názov sledovaného údaju projektu 

Systematická podpora účasti detí 

z prostredia MRK na predprimárnom 

vzdelávaní 

Počet realizovaných vzdelávacích programov pre inkluzívne tímy 

Počet rómskych rodín zapojených do realizácie aktivít vzdelávacích 

programov pre aktiváciu rodičov 

Počet Rómov zamestnaných na pozícii odborný zamestnanec 

Počet Rómov zamestnaných na pozícii pedagogický asistent 

Počet Rómov zamestnaných na pozícii rodičovský asistent 

Počet prijatých akčných plánov zmeny 

Počet detí MRK vo veku 3-6 rokov zapojených do aktivít v rámci 

výchovno-vzdelávacích programov pre deti MRK 

Počet detí MRK vo veku 3-6 rokov s individuálnou integráciou 

Počet detí MRK, ktorým bola poskytnutá individuálna integrácia a 

ktoré uspeli pri zápise do 1. ročníka na ZŠ 

Počet didaktických balíčkov poskytnutých MŠ 

Počet detí v MŠ, ktoré môžu využívať poskytnuté didaktické 

balíčky/didaktické pomôcky 

Počet MŠ, ktorým boli poskytnuté didaktické balíčky 

9.2 Sledované údaje počas následného monitorovania projektu 

Hlavná aktivita projektu Názov sledovaného údaju projektu 

Systematická podpora účasti detí 

z prostredia MRK na predprimárnom 

vzdelávaní 

Počet detí MRK, ktorým bola poskytnutá individuálna integrácia a 

uspelo pri zápise do 1. ročníka na ZŠ 

Počet detí v MŠ, ktoré môžu využívať poskytnuté didaktické 

balíčky/didaktické pomôcky 

 


