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Operačný program potravinovej a 
základnej materiálnej pomoci na 

Slovensku (OP FEAD) 

 

 
Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby 



OP FEAD v podmienkach Slovenskej republiky 

 OP FEAD na Slovensku schválený dňa 11.12. 2014 
 Riadiaci orgán, Certifikačný orgán – Ministerstvo práce, 

sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky  
 Orgán auditu – Ministerstvo financií Slovenskej republiky 
 Prijímateľ – Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ako 

verejná inštitúcia  
 
 V podmienkach SR je za potravinovú a materiálnu 

depriváciu považované najmä: 
 nedostatok potravín u príjemcov PvHN a osôb bez 

prístrešia, 
 nedostatok základných hygienických potrieb u príjemcov 

PvHN. 
 

 Za účelom úspešnej realizácie bola vytvorená pracovná 
skupina pre realizáciu OP FEAD, ktorú tvoria zástupcovia 
RO, CO a zástupcovia rôznych neziskových organizácii, 
charít, obcí či občianskych združení. 

 

 

 

 



OP FEAD v podmienkach Slovenskej republiky 

OP FEAD je realizovaný prostredníctvom 4 opatrení: 
 Opatrenie 1. Poskytovanie potravinových balíčkov so 

sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia potravinovej 
deprivácie 

 Opatrenie 2. Poskytovanie teplého jedla so sprievodnými 
opatreniami ako nástroj riešenia potravinovej deprivácie 

 Opatrenie 3. Podpora distribúcie darovaných potravín 
 Opatrenie 4. Poskytovanie hygienických balíčkov so 

sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia materiálnej 
deprivácie 

Typ materiálnej 
pomoci 

Verejné výdavky  Zdroj EÚ Zdroj ŠR 

Opatrenie 1. 54 426 954 € 46 262 911 € 8 164 043 € 

Opatrenie 2. 5 547 483 € 4 715 361 € 832 122 € 

Opatrenie 3. 322 161 € 273 836 € 48 325 € 

Opatrenie 4. 1 299 774 € 1 104 808 € 194 966 € 

Technická pomoc  3 241 914 € 2 755 627 € 486 287 € 

Spolu 64 838 286 € 55 112 543 € 9 725 743 € 



Zohľadňovanie rodovej rovnosti 

 Všetky subjekty zapojené do prípravy, programovania, 
riadenia a vykonávania, monitorovania a hodnotenia fondu, 
sa budú pri výkone akýchkoľvek operácii riadiť zásadou 
rovnosti medzi mužmi a ženami a začlenením hľadiska 
rodovej rovnosti a prijímať náležité kroky s cieľom zabrániť 
akejkoľvek diskriminácii na základe pohlavia, rasy alebo 
etnického pôvodu, náboženstva alebo vierovyznania, 
zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie pri 
získavaní prístupu k fondu a k programom a operáciám 
podporovaným z fondu. 

Personálne 
zloženie  

 

RO CO Pracovná 
skupina pre 

realizáciu OP 
FEAD 

ÚPSVR  

Ženy  6 2 7 6 

Muži 0 1 5 4 



Zohľadňovanie rodovej rovnosti 

• Zoznam KP k 10/2015 pre Opatrenie 1. a Opatrenie 4. 
(10/2015)  

Ženy  Muži Spolu Počet balíkov 

Opatrenie 1. 43 218 20 948 64 166 cca 86 000 

Opatrenie 4. 28 580 12 199 40 779 40 779 

Zohľadňovanie klimatických a environmentálnych 
aspektov 

• Subjekty zapojené do implementácie vyberú potravinovú a 
materiálnu pomoc na základe objektívnych kritérií 
vychádzajúcich z potrieb najodkázanejších osôb. V kritériách 
výberu sa zohľadnia klimatické a environmentálne aspekty za 
účelom obmedziť plytvanie potravinami. 

• Na výbere konkrétnej pomoci spolupracovali aj členovia 
pracovnej skupiny pre prípravu OP FEAD, nakoľko na základe 
ich skúseností poznajú potreby najodkázanejších osôb. 



Zohľadňovanie klimatických a environmentálnych 
aspektov 

 Subjekty zapojené do implementácie vyberú potravinovú a 
materiálnu pomoc na základe objektívnych kritérií 
vychádzajúcich z potrieb najodkázanejších osôb. V kritériách 
výberu sa zohľadnia klimatické a environmentálne aspekty 
za účelom obmedziť plytvanie potravinami. 

 Na výbere konkrétnej pomoci spolupracovali aj členovia 
pracovnej skupiny pre prípravu OP FEAD, nakoľko na 
základe ich skúseností poznajú potreby najodkázanejších 
osôb. 



Opatrenie 1. Poskytovanie potravinových balíčkov so 
sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia 
potravinovej deprivácie 

Konečný príjemca (KP): 
 rodina s nezaopatrenými deťmi, ktorej sa poskytuje PvHN,  
 príjemca PvHN, ktorý dovŕšil vek potrebný na nárok na 

starobný dôchodok a nemá príjem zo zárobkovej činnosti, 
 príjemca PvHN, ktorý je invalidný a nemá príjem zo 

zárobkovej činnosti, 
 príjemca PvHN s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý 

nemá príjem zo zárobkovej činností, 
 prípadne iné osoby v mimoriadne nepriaznivej alebo 

krízovej životnej situácii na základe posúdenia PO,  
 príjemca PvHN - jednotlivec má nárok na 1 potravinový 

balíček, rodina s 1 - 2 nezaopatrenými deťmi má nárok na 1 
potravinový balíček, s 3 - 5 nezaopatrenými deťmi 2 
potravinové balíčky a s 6 a viac nezaopatrenými deťmi 3 
potravinové balíčky.  



Opatrenie 4. Poskytovanie hygienických balíčkov so 
sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia 
materiálnej deprivácie 

Konečný príjemca (KP): 

 primárne rodina s nezaopatrenými deťmi, ktorej sa poskytuje 
PvHN, 

 sekundárne iné osoby v mimoriadne nepriaznivej alebo 
krízovej životnej situácii na základe posúdenia PO, 

 KP má nárok na 1 hygienický balíček bez ohľadu na počet 
nezaopatrených detí v rodine. 

 

 



Opatrenie 1.  a Opatrenie 4.  

Výkon opatrenia: 

 ÚPSVR realizuje verejné obstarávanie (VO), ktoré sa 
bude počas implementácie OP FEAD opakovať. 

 ÚPSVR uzatvorí s dodávateľom zmluvu na dodávku 
balíčkov k distribúcii min. na úroveň okresov. 

 Trvanie zmluvy bude časovo obmedzené, najviac na 4 
roky. 

 Frekvencia poskytovania potravinových balíčkov je 2-
krát ročne s možnosťou maximálne dvoch 
mimoriadnych dodávok balíčkov na základe 
objednávky ÚPSVR. 

 Frekvencia poskytovania hygienických balíčkov je 1-
krát ročne na základe objednávky ÚPSVR. 



Opatrenie 1. a Opatrenie 4. 

Výkon opatrenia: 

 ÚPSVR zverejní na svojej internetovej stránke výzvu na 
výber PO, ktorá sa bude počas implementácie OP 
opakovať.  

 Distribúciu balíčkov z okresov do jednotlivých 
obcí/miest a výkon SO realizuje PO na základe 
uzatvorenej zmluvy o partnerstve s ÚPSVR. 

 Výber najvhodnejšieho miesta, formy a spôsobu 
distribúcie balíčkov a poskytovania SO je v kompetencii 
PO s ohľadom na špecifiká KP.  

 Výkon SO musí byť zrealizovaný do konca obdobia, 
v ktorom prebieha distribúcia balíčkov.  



Opatrenie 1. a Opatrenie 4.  

Obsah balíčkov  

 Obsah balíčkov bol predmetom rokovania pracovnej skupiny 
pre OP FEAD, ktorá bola vytvorená za účelom úspešnej 
realizácie. Jej členmi sú zamestnanci RO, CO, prijímateľa a 
zástupcovia charity, červeného kríža a iných neziskových 
organizácií.  

 Obsah potravinového balíčka zohľadňuje základné potreby 
najodkázanejších osôb, rešpektuje požadované výživové 
hodnoty a klimatické a environmentálne aspekty. Obsah 
potravinového balíčka najmä jeho výživová hodnota bol 
posúdený aj Úradom verejného zdravotníctva SR.    

 Obsah hygienického balíčka (Opatrenie 4.): 

 Hmotnosť balenia ml/g Počet ks 

Zubná kefka  - 4 

Zubná pasta 125 ml 1 

Mydlo 100 g 1 

Šampón  1000 ml 1 



Opatrenie 1. a Opatrenie 4. 

• Obsah potravinového balíčka (Opatrenie 1.): 

 Tovar 
Hmotnosť 

balenia v kg 
Počet ks Spolu kg netto 

Cestoviny špagety 0,4 2 0,8 

Cestoviny kolienka 0,4 2 0,8 

Cestoviny slovenská ryža/tarhoňa 0,4 1 0,4 

Ryža 1 1 1 

Fazuľa sušená 0,25 2 0,5 

Hrach sušený 0,25 2 0,5 

Šošovica sušená 0,25 2 0,5 

Olej 1L 1 1 1 

Cukor  1 1 1 

Múka hladká 1 2 2 

Múka polohrubá 1 2 2 

Konzerva - bravčové mäso 0,4 1 0,4 

Konzerva - guláš 0,4 1 0,4 

Konzerva - paštéta 0,075 4 0,3 

Sardinky v oleji 0,125 2 0,25 

Sardinky v paradajkovej omáčke 0,125 1 0,125 

Instantná polievka francúzska/hovädzia 0,045 1 0,045 

Instantná polievka s knedličkami 0,041 1 0,041 

Instantná paradajková polievka  0,073 1 0,073 

Paradajkový pretlak 0,19 1 0,19 

Sušené mlieko 0,4 1 0,4 



Opatrenie 2. Poskytovanie teplého jedla so 
sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia 
potravinovej deprivácie 

Konečný príjemca (KP): 

 KP je osoba bez prístrešia, ktorá nemá zabezpečené 
základné životné potreby, je v bezprostrednej núdzi, 
odkázaná na zabezpečenie aspoň jedného teplého jedla 
denne. Predovšetkým je to osoba, ktorá žije na ulici a 
nie sú jej poskytované sociálne služby v zariadeniach 
sociálnych služieb. 

 Identifikáciu KP vykoná PO. Identifikačným kritérium 
pre PO bude požiadanie o teplé jedlo. 



Opatrenie 2.  

Výkon opatrenia: 
 ÚPSVR zverejní na svojej internetovej stránke výzvu na 

výber PO, ktorá sa bude počas implementácie OP FEAD 
opakovať. 

 Výber najvhodnejšieho miesta, formy a spôsobu 
distribúcie teplého jedla a poskytovania SO je v 
kompetencii PO s ohľadom na špecifiká KP.  

 PO bude poskytovať teplé jedlo 3 x týždenne v období 
od 15. októbra do 15. marca. 

 PO bude viesť evidenciu o počte vydaných jedál. 
 PO budú poskytovať teplé jedlo pozostávajúce z 

desiatovej polievky, pečiva a teplého nápoja.  

 

 



Opatrenie 3. Podpora distribúcie darovaných potravín 

Konečný príjemca (KP): 
 neziskoví poskytovatelia sociálnych služieb krízovej 

intervencie (napr. útulok, zariadenie núdzového bývania), 
 zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 

kurately (napr. krízové alebo resocializačné stredisko, 
detský domov). 

 
Výkon opatrenia: 
 ÚPSVR zverejní na svojej internetovej stránke výzvu na 

výber PO, ktorá bude počas implementácie OP FEAD 
otvorená. 

 Úlohou PO bude distribúcia darovaných potravín do 
zariadení podľa zoznamu ÚPSVR.  

 ÚPSVR uhradí PO platbu za dopravu a/alebo skladovanie 
po preukázaní odovzdania darovaných potravín KP. 

 

 

 



Kritéria na výber PO 

Výber PO na Opatrenie 3.: 

 Distribúcia najmenej 10 ton potravín počas posledných 2 rokov.  

 

Výber PO na Opatrenia 1., 2. a 4.:  

 Pôsobí organizácia v humanitárnej oblasti a jej jedinečné 
postavenie upravuje zákon? 

 Ak PO nepôsobí v humanitárnej oblasti a jej jedinečné postavenie 
neupravuje zákon, je posudzovaná podľa nasledovných kritérií: 

◦ Má organizácia zastúpenie vo všetkých vyšších územných celkoch pokryté 
vlastnou organizáciou alebo s ňou spolupracujúcimi organizáciami? 

◦ Má organizácia a s ňou spolupracujúce organizácie dostatočný počet 
kvalifikovaných pracovníkov (zamestnanci, osoby na dohody o prácach mimo 
pracovného pomeru, dobrovoľníci) pre deklarované územie? 

◦ Má organizácia a s ňou spolupracujúce organizácie dostatočné skladovacie 
priestory? 

◦ Poskytuje organizácia alebo s ňou spolupracujúce organizácie sociálne služby 
krízovej intervencie na deklarovanom území najmenej 1 rok? 

 



Kritéria na výber PO 

Výber PO na Opatrenia 1., 2. a 4.:  

  V prípade,  ak niektorá obec nebude pokrytá žiadnou PO, ÚPSVR sa 
obráti na ďalšie PO. Kritériá pre PO budú pre územia nepokryté 
partnermi nasledovné: 

◦ Poskytuje organizácia neziskovú sociálnu službu krízovej intervencie na území 
výkonu Opatrenia najmenej 1 rok alebo je subjektom verejnej správy, resp. ním 
zriadeným poskytovateľom takejto služby? 

◦ Má organizácia dostatočný počet kvalifikovaných pracovníkov na zabezpečenie 
Opatrenia? 

◦ Je organizácia schopná zabezpečiť dostatočné skladovacie priestory na realizáciu 
Opatrenia? 

 V prípade, že kritériá na území splní viac organizácií, uplatnia sa na 
výber ďalšie kritériá: 

◦ Koľko kvalifikovaných pracovníkov má organizácia? 

◦ Ako dlho poskytuje organizácia neziskovú sociálnu službu krízovej intervencie? 

◦ Ako dlho používa organizácia pravidlá zisťovania spokojnosti klientov 
a podávania sťažností? 

◦ Ako dlho má a plní organizácia program supervízie? 

 



Aktuálny stav implementácie Opatrení 

 Dňa 27.4.2015 bola ministrom práce, sociálnych vecí a 
rodiny schválená Príručka k systému riadenia a kontroly 
pre OP FEAD.  

 Následne v období 5.5.2015 – 21.7.2015 bol vykonaný 
vládny audit č. A 729 K 4344 za účelom overenia kritérií 
určenia orgánov pre OP FEAD v súlade s Nariadením 
Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 223/2014. 
Správa z vládneho auditu bola vypracovaná 13.8.2015 a 
doručená na RO a CO 14.8.2015.  

 Dňa 16.9.2015 bol výkon vládneho auditu pozastavený z 
dôvodu ukončovania prác na informačnom systéme.  

 Predpokladaný termín obnovenia vládneho auditu je 
polovica októbra 2015.  

 



Aktuálny stav implementácie Opatrení 

Opatrenie 1. a Opatrenie 4.: 

 Dňa 9.9.2015 ÚPSVR ako prijímateľ predložilo Návrh 
realizácie Opatrenia 1. a Návrh realizácie Opatrenia 4., ktoré 
boli predložené na zaujatie stanoviska členom pracovnej 
skupiny pre realizáciu OP FEAD a následne na schválenie 
porade vedenia MPSVR SR. Prijímateľ predložil aj Výzvu na 
výber PO a návrh Zmluvy o partnerstve. Dokumenty boli 
ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny schválené 
2.10.2015.  

 ÚPSVR zrealizovalo 3 kolá na určenie predpokladanej 
hodnoty zákazky v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. V súčasnosti ÚPSVR pripravuje súťažné podklady na 
vyhlásenie verejného obstarávania.  

 Predpokladaný termín distribúcie pomoci je 1Q/2016. 



Aktuálny stav implementácie Opatrení 

Opatrenie 2.: 
 Prijímateľ nepredložil Návrh realizácie Opatrenia 2., nakoľko 

RO čaká na vyjadrenie EK k možnosti využitia jednotkových 
cien.  

 
Opatrenie 3.: 
 Dňa 5.10.2015 ÚPSVR predložilo Návrh realizácie Opatrenia 

3., ktoré bolo predložené na zaujatie stanoviska členom 
pracovnej skupiny pre realizáciu OP FEAD. Prijímateľ 
predložil aj Výzvu na výber PO a návrh Zmluvy o partnerstve.  

 Dokumenty sú momentálne v štádiu schvaľovacieho procesu.   
 Predpokladaný termín začatia realizácie Opatrenia je 

4Q/2015. 
 



Podpora utečencov a žiadateľov o azyl 

Utečenci a žiadatelia o azyl nie sú v OP FEAD priamo definovaní 
ako cieľová skupina, ale sú oprávnení a budú profitovať z 
Opatrení v rámci OP FEAD, a to nasledovne : 

 Opatrenie 2. (teplé jedlo): utečenci môžu byť považovaní za 
osoby bez prístrešia (sú v zjavnej bezprostrednej núdzi, 
odkázaní na zabezpečenie aspoň jedného teplého jedla, sú na 
ulici, nie sú im poskytované sociálne služby v zariadeniach 
sociálnych služieb, neskúma sa ich pôvod, pobyt, dokonca ani 
základné identifikačné údaje, pre účely OP FEAD 
dostatočným identifikačným kritériom je požiadanie o teplé 
jedlo). Ak PO bude vydávať teplé jedlá aj im, môžu byť 
utečenci považovaní za KP pre Opatrenie 2.. 



Podpora utečencov a žiadateľov o azyl 

 Opatrenie 1. a 4. (potravinové a hygienické balíčky): KP sú 
príjemcovia pomoci v hmotnej núdzi, ktorými môžu byť 
podľa zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov aj cudzinci, ktorí sa 
legálne zdržujú na území SR v zmysle zákona č. 480/2002 Z. 
z. o azyle alebo v zmysle zákona č. 404/2011 o pobyte 
cudzincov a azylanti a utečenci po ukončení azylovej 
procedúry. V súlade so zákonom o azyle sa žiadateľom o azyl 
počas ich pobytu v azylovom zariadení alebo integračnom 
stredisku poskytuje bezplatne ubytovanie, stravovanie alebo 
stravné, základné hygienické potreby a iné veci, ktoré 
nevyhnutne potrebujú na prežitie. Žiadateľovi o dočasné 
útočisko sa v záchytnom tábore poskytuje to isté. 



Ďakujeme za pozornosť 

              

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny 
Slovenskej republiky  

Špitálska 4 
816 43  Bratislava  

 

 

 

 

 

 

 


