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1. Podporte účasť rodičov na trhu práce 

2. Poskytnite deťom primeranú životnú úroveň prostredníctvom 
kombinácie dávok 

1. Znížte nerovnosti v mladom veku investovaním do vzdelávania 
a starostlivosti v ranom detstve 

2. Zlepšite vplyv systémov vzdelávania na rovnosť príležitostí 

3. Zlepšite schopnosť systémov zdravotníctva reagovať na 
potreby znevýhodnených detí 

4. Poskytujte deťom bezpečné, primerané bývanie a životné 
prostredie 

5. Zvýšte podporu rodiny a kvalitu alternatívnych modelov 
starostlivosti 
 

1. Podporujte účasť všetkých detí na hrách, rekreačných, 
športových a kultúrnych aktivitách 

2. Zaveďte mechanizmy, ktoré podporujú účasť detí  
v rozhodovacom procese, ktorý ovplyvňuje ich život 

II. pilier  
Prístup k 
cenovo 
dostupným a 
kvalitným 
službám  
 

III. pilier 
Právo detí na 
účasť 

I. pilier 
Prístup k 
primeraným 
zdrojom 
 

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/konzultacne-organy/rada-vlady-sr-ludske-prava-narodnostne-mensiny-rodovu-rovnost/vybor-deti-mladez/seminar/ii.4-poskytujte-detom-bezpecne-primerane-byvanie-zivotne-prostredie.pdf
https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/konzultacne-organy/rada-vlady-sr-ludske-prava-narodnostne-mensiny-rodovu-rovnost/vybor-deti-mladez/seminar/ii.4-poskytujte-detom-bezpecne-primerane-byvanie-zivotne-prostredie.pdf


 

Odporúčané opatrenia: 

 

• Dostupnosť bývania 

• Podpora náhradných riešení bývania 

• Plánovanie miestneho rozvoja s ohľadom  
na potreby a záujem detí 

• Predchádzanie rizikám vystavenia detí násiliu 
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II. pilier: Prístup k cenovo dostupným a kvalitným službám 
CIEĽ  4. Poskytujte deťom bezpečné, primerané bývanie a 
životné prostredie 

Prezentujúci: 
Andrea Bučková, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity 
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Aktivity predchádzajúceho programového obdobia 2007-2013 

Národný projekt : Terénna sociálna práca  
v obciach     
 

Názov prijímateľa: IA MPSVaR SR 
Cieľové územie : všetky samosprávne kraje Slovenskej 
republiky okrem Bratislavského samosprávneho kraja 
Cieľová skupina : skupiny sociálne vylúčené alebo 
ohrozené sociálnym vylúčením, zamestnanci 
vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálnej 
inklúzie vo verejnom aj v neverejnom sektore      
 
* 

II. pilier: Prístup k cenovo dostupným a kvalitným službám 
CIEĽ  4. Poskytujte deťom bezpečné, primerané bývanie a 
životné prostredie 

Prezentujúci: 
Andrea Bučková, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity 
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Aktivity prechádzajúceho programového obdobia 2007-2013 

Dopytovo orientované projekty 
 

Operačný program : Regionálny operačný program (ďalej len ROP), PO 4  - Regenerácia sídiel, Opatrenie – 4.1 
Regenerácia sídiel  
Oblasť podpory : 4.1b – Podpora infraštruktúry bývania – Výstavba nájomných bytov pre  marginalizované 
skupiny 
 
Názov  projektu :  Nájomný bytový dom pre MRK ,Luník IX   
Aktivity : Výstavba nájomného bytového domu  s 12 bytovými jednotkami  (1 – 1.izbový a 11 – 3. izbových) pre 
60 nájomníkov na mieste zbúraného bytového domu v roku 2012.  
Cieľové územie  : Obec Luník IX, Okres Košice II, Košický kraj, Región  NUTS 2 Východné Slovensko 
Cieľová skupina  :  Cieľovou skupinou pomoci sú nájomcovia bytových domov z radov marginalizovaných 
komunít o výbere ktorých rozhodne  žiadateľ (mesto obec). Z cieľovej skupiny musia  minimálne 80% nájomcov 
bytového domu  tvoriť príslušníci marginalizovanej rómskej komunity.  
 
Názov projektu : Nájomné byty pre MRK v meste Fiľakovo   
Aktivity : Výstavba nájomného bytového domu s 12 bytovými jednotkami  na mieste  asanovanej budovy ŽSR.  
Cieľové územie : Obec Fiľakovo, Okres Lučenec, Banskobystrický kraj, Región NUTS 2 Stredné Slovensko 
Cieľová skupina  : Cieľovou skupinou pomoci sú nájomcovia bytových domov z radov marginalizovaných 
komunít o výbere ktorých rozhodne  žiadateľ (mesto obec). Z cieľovej skupiny musia  minimálne 80% nájomcov 
bytového domu tvoriť príslušníci marginalizovanej rómskej komunity.  
 

II. pilier: Prístup k cenovo dostupným a kvalitným službám 
CIEĽ  4. Poskytujte deťom bezpečné, primerané bývanie a 
životné prostredie 

Prezentujúci: 
Andrea Bučková, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity 
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Aktivity prechádzajúceho programového obdobia 2007-2013 

Dopytovo orientované projekty 
 
Operačný program : Regionálny operačný program (ďalej len ROP) 
Prioritná os : 4 Regenerácia  sídiel 
Opatrenie :  4 .1 Regenerácia sídiel 
Oblasť podpory : 4.1c – Projekty rozvoja obcí s rómskymi osídleniami vo vidieckom prostredí – obnova 
vybraných obcí postihnutých povodňami 
 
Názov  projektu :  Rekonštrukcia  a úprava verejného priestranstva MRK.  
Aktivity : Výstavba a rekonštrukcia  chodníkov, rekonštrukcia miestnych komunikácií, verejného 
osvetlenia  a autobusových zastávok.  
Cieľové územie  : Obec Širkovce, Okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj, Región  NUTS 2  Stredné  
Slovensko 
Cieľová skupina  :  Definícia oprávnených  cieľových skupín nebola   pre  výzvu  relevantná . Z projektu je 
cieľová skupina  všetci obyvatelia obce s dôrazom na MRK. 
 
Názov projektu :  lokálna stratégia komplexného prístupu  mesta Spišské Podhradie.  
Aktivity : Rekonštrukcia a vybudovanie chodníkov, sadové úpravy, rekonštrukcia a dobudovanie 
verejného osvetlenia, rekonštrukcia a  autobusovej zastávky.  
Cieľové územie : Obec  Spišské Podhradie, Okres Levoča, Prešovský kraj, Región NUTS 2 Východné 
Slovensko 
Cieľová skupina  : Definícia oprávnených  cieľových skupín nebola   pre  výzvu  relevantná .Z projektu je 
cieľová skupina  všetci obyvatelia obce s dôrazom na MRK. 

 

 

 

II. pilier: Prístup k cenovo dostupným a kvalitným službám 
CIEĽ  4. Poskytujte deťom bezpečné, primerané bývanie a 
životné prostredie 

Prezentujúci: 
Andrea Bučková, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity 
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Aktivity prechádzajúceho programového obdobia 2007-2013 

Dopytovo orientované projekty 
 

Názov  projektu :  Objektové prepojenie osady Hliník s centrom obce Ľubotín.  

Aktivity : Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov, lávky ponad potok, hlavnej autobusovej zastávky, 2 
spevnených plôch a  2 oddychových zón s prvkami verejnej zelene.  

Cieľové územie  : Obec Ľubotín, Stará Ľubovňa, Prešovský kraj, Región  NUTS 2 Východné Slovensko 

Cieľová skupina  :  Definícia oprávnených  cieľových skupín nebola   pre  výzvu  relevantná . Z projektu je cieľová 
skupina MRK. 

 

Názov projektu : Ihľany  - Revitalizácia II (4.1c).  

Aktivity : Úprava verejných priestranstiev, prvkov zelene, výstavba verejných osvetlení, výstavba chodníkov, 
rekonštrukcia miestnych komunikácií, výstavba zastávok. 

Cieľové územie : Obec  Ihľany, Okres Kežmarok, Prešovský kraj, Región NUTS 2 Východné Slovensko 

Cieľová skupina  : Definícia oprávnených  cieľových skupín nebola   pre  výzvu  relevantná . Z projektu je cieľová 
skupina všetci obyvatelia obce s dôrazom na MRK. 

 

Názov projektu : Revitalizácia verejných priestranstiev obydlí MRK v obci Prenčov.  

Aktivity : Rekonštrukcia miestnych komunikácií, rekonštrukcia  mostov a lávok, výstavba oddychových zón. 

Cieľové územie : Obec  Prenčov, Okres Banská Bystrica, Banskobystrický  kraj, Región NUTS 2  Stredné Slovensko 

Cieľová skupina  : Definícia oprávnených  cieľových skupín nebola   pre  výzvu  relevantná . Z projektu je cieľová 
skupina  všetci obyvatelia obce s dôrazom na MRK. 

 

II. pilier: Prístup k cenovo dostupným a kvalitným službám 
CIEĽ  4. Poskytujte deťom bezpečné, primerané bývanie a 
životné prostredie 

Prezentujúci: 
Andrea Bučková, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity 
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Aktivity prechádzajúceho programového obdobia 2007-2013 

Dopytovo orientované projekty 
Názov  projektu :  Regenerácia obce Torysa 
Aktivity : Rekonštrukcia  chodníkov pre peších (rómska osada Lačnov, ulica Školská a ku Kostolu, Vyšný koniec),  
rekonštrukcia miestnej komunikácie (Školská, Vyšný koniec), výstavba lávky pre peších (rómska osada Lačnov), 
rekonštrukcia  zastávok, úprava verejného priestranstva a prvkov zelene, výstavba verejného osvetlenia.  
Cieľové územie  : Obec Torysa, Okres  Sabinov, Prešovský kraj, Región  NUTS 2 Východné Slovensko 
Cieľová skupina  :  Definícia oprávnených  cieľových skupín nebola   pre  výzvu  relevantná . Z projektu  je 
cieľová skupina  všetci obyvatelia obce s dôrazom na MRK. 
 
Názov projektu : Revitalizácia obce Varhaňovce  s dôrazom na príslušníkov MRK 
Aktivity : Vybudovanie chodníka,  výsadba zelene, zrealizovanie  detského ihriska, rekonštrukcia autobusovej 
zastávky, oprava miestnej komunikácie. 
Cieľové územie : Obec  Varhaňovce, Okres  Prešov, Prešovský kraj, Región NUTS 2 Východné Slovensko 
Cieľová skupina  : Definícia oprávnených  cieľových skupín nebola   pre  výzvu  relevantná . Z projektu je cieľová 
skupina MRK. 
 
Názov projektu : Moldava nad Bodvou, regenerácia rómskeho osídlenia 
Aktivity : Rekonštrukcia cestnej infraštruktúry v rómskej osade Budulov, rekonštrukcia  verejného osvetlenia, 
rekonštrukcia spevnených plôch a parkové úpravy, rekonštrukcia – vyvýšenie chodníka s ochrannou funkciou 
proti vode v rómskej osade Budulov. 
Cieľové územie : Obec  Moldava nad Bodvou, Okres Košice  okolie, Košický  kraj, Región NUTS 2  Východné 
Slovensko 
Cieľová skupina  : Definícia oprávnených  cieľových skupín nebola   pre  výzvu  relevantná .Z projektu je cieľová 
skupina MRK. 
 

II. pilier: Prístup k cenovo dostupným a kvalitným službám 
CIEĽ  4. Poskytujte deťom bezpečné, primerané bývanie a 
životné prostredie 

Prezentujúci: 
Andrea Bučková, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity 
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Aktivity nového programového obdobia 2014-2020 

Dopytovo orientované výzvy 
Zameranie: Podpora programov prestupného bývania, 
podpora svojpomocnej výstavby cez mikropôžičky, 
podpora prístupu k vode, podpora výstavby inžinierskych 
sieti a technickej infraštruktúry vrátane riešenia 
odpadového hospodárstva 
Prijímatelia: Obce, mimovládne organizácie a inštitúcie 
verejného a súkromného sektora pôsobiace v systéme 
poradenstva, sociálnych, hygienických služieb 
Cieľové územie: Celé územie SR mimo bratislavského 
kraja 
Cieľová skupina:  Obyvatelia marginalizovaných rómskych 
komunít  
 

II. pilier: Prístup k cenovo dostupným a kvalitným službám 
CIEĽ  4. Poskytujte deťom bezpečné, primerané bývanie a 
životné prostredie 

Prezentujúci: 
Lucia Rozkopálová, Ministerstvo vnútra SR 
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Aktivity nového programového obdobia 2014-2020 

Národný projekt: Podpora ochrany detí pred 
násilím  

 

Prijímateľ: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

Cieľové územie: viac a menej rozvinuté regióny 

Cieľové skupiny: Úrady práce, sociálnych vecí a 
rodiny a subjekty pôsobiace v oblasti ochrany detí pred 
násilím  

II. pilier: Prístup k cenovo dostupným a kvalitným službám 
CIEĽ  4. Poskytujte deťom bezpečné, primerané bývanie a 
životné prostredie 

Prezentujúci: 
Kristián Kovács, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
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Aktivity nového programového obdobia 2014-2020 

Národný projekt: Podpora univerzálneho 
navrhovania podľa čl. 2 Dohovoru o právach 
osôb so zdravotným postihnutím  

 

Prijímateľ: Implementačná agentúra MPSVR  

Cieľové územie: viac a menej rozvinuté regióny 

Cieľové skupiny: všetky subjekty, osoby so 
zdravotným postihnutím  

II. pilier: Prístup k cenovo dostupným a kvalitným službám 
CIEĽ  4. Poskytujte deťom bezpečné, primerané bývanie a 
životné prostredie 

Prezentujúci: 
Kristián Kovács, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 


