
 

Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD) 



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 

 

 

 

 

 



 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. 

 
 Aktivity vykonané v roku 2016 za účelom ukončenia procesu 

určenia RO a CO (dezignácia): 
 29. 04. 2016 – doručenie zápisu z overenia splnenia opatrení    

na nápravu nedostatkov a odstránení príčin ich vzniku;  
 04. 05. 2016 – stanovisko nezávislého auditného orgánu              

z vládneho auditu (stanovisko „bez výhrad“); 
 27. 05. 2016 – oznámenie dátumu a spôsobu určenia RO a CO 

Európskej komisii (EK) prostredníctvom SFC2014. 

 

 

 



Podmienky realizácie a aktivity vykonané v roku 2016 
(realizované pred distribúciou pomoci):  
 Verejné obstarávanie (VO):  

 07. 06. 2016 – podpísanie zmluvy s víťazným uchádzačom, 
trvanie zmluvy časovo obmedzené (4 roky); 

 potravinové balíčky poskytované 2-krát ročne s možnosťou 
maximálne dvoch mimoriadnych dodávok balíčkov a hygienické 
balíčky 1-krát ročne na základe objednávky ÚPSVR, dodávka 
balíčkov minimálne na úroveň okresov; 

 uplatnenie sociálneho aspektu vo VO. 
 Výber partnerských organizácií (PO) - za realizáciu  

zodpovedný prijímateľ: 
 07. 06. 2016 – podpísanie zmlúv o partnerstve medzi 

prijímateľom a vybranými PO, pokryté všetky okresy.  
 

 

 

 

 

 



Výber PO 2016 – 2020 (4 roky):  
 Pre celé územie Slovenska (79 okresov, 2 933 obcí) 

 Slovenský Červený kríž:  
 spolupracuje s 30 územnými celkami a spolu pokrývajú 36 okresov; 

 Slovenská katolícka charita: 
 spolupracuje s 10 organizáciami a spolu pokrývajú 41 okresov; 

 Charita sv. Alžbety:  
 bez spolupracujúcich PO a pokrýva 2 okresy.  
 

 

 

 

 



Zmluvy o spolupráci s PO 2016 – 2020: 
 

 

 

 

 

Partnerské organizácie  
(PO),  z toho  

Počet obcí 

1. fáza poskytovania 
potravinových 

balíčkov      
(21.7.-24.8.2016) 

2. fáza poskytovania 
potravinových 

balíčkov              
(24.10.-27.11.2016) 

1. fáza poskytovania 
hygienických balíčkov   
(24.10.-27.11.2016) 

1. Slovenský Červený kríž     1 370 1359 1 235 

2. 
Slovenská katolícka 
charita  

    1 129 1 092 934 

3. Charita sv. Alžbety 55 54 46 

Celkový počet obcí (1 + 2 + 3) 2 554 2 505 2 215 

Celkový počet balíčkov 103 259 93 746 44 356 

Celkové množstvo 
distribuovaných potravín v kg  
(približne 12,72 kg  potravín v 
jednom balíčku) 

1 312 947 1 192 449 - 



Konečný príjemca (KP) pre Opatrenie 1.:  
 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; 

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

Počet potravinových balíčkov pre KP:  
 príjemca PvHN - jednotlivec 1 potravinový balíček; 
 rodina s 1 - 2 nezaopatrenými deťmi 2 potravinové balíčky; 
 rodina s 3 - 4 nezaopatrenými deťmi 3 potravinové balíčky; 
 rodina s 5 a viac nezaopatrenými deťmi 4 potravinové 

balíčky. 
 

 

 

 

 

 





Konečný príjemca (KP) pre Opatrenie 4.:  
 rodina s nezaopatrenými deťmi, ktorej sa poskytuje PvHN; 
 sekundárne iné osoby v mimoriadne nepriaznivej alebo 

krízovej životnej situácii na základe posúdenia PO; 
 
Počet hygienických balíčkov pre KP:  
 rodina s 1 - 2 nezaopatrenými deťmi 1 hygienický balíček; 
 rodina s 3  a viac nezaopatrenými deťmi 2 hygienické 

balíčky; 
 jednotlivec jeden balíček.  
 





Celkový počet KP a poskytnutých balíčkov:  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Charakteristika konečných 
príjemcov 

Počet 

1. kolo 
potravinových 

balíčkov       
(7-8/2016) 

2. kolo 
potravinových 

balíčkov 
(10-11/2016) 

1. kolo 
hygienických 

balíčkov  
(10-11/2016) 

1. počet žien     33 691 31 055 23 239 

2. počet mužov     15 658 14 459 10 109 

3. 
počet nezaopatrených detí vo veku 
15 rokov a menej 

   70 153 66 512 66 512 

4. 
počet nezaopatrených detí vo veku 
16 – 25 rokov 

    12 393 12 199 12 199 

5. 
počet osôb vo veku 65 rokov alebo 
viac 

      3 992 3 844 11 

6. počet osôb s ŤZP   8 308 7 953 2 592 

7. počet bezdomovcov 697 701 502 

8. 
počet rodín s 1 – 2 nezaopatrenými 
deťmi 

23 725 22 339 22 339 

9. 
počet rodín s 3 a viac 
nezaopatrenými deťmi 

11 467 11 008 11 008 

 Celkový počet KP (1 + 2 + 3 + 4) 131 895 124 225 112 059 

Počet poskytnutých balíčkov 103 219 93 746 44 356 



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

 SO poskytujú kvalifikovaní pracovníci – sociálni pracovníci 
alebo asistent sociálnej práce podľa slovenského zákona. 

 PO musí poskytnúť SO do konca obdobia, v ktorom prebieha 
distribúcia pomoci (platí pre potravinové a hygienické 
balíčky a teplé jedlá). 

 Najčastejšie realizované SO:  
 sociálne poradenstvo; 
 poskytovanie kontaktov na iné organizácie, centrá alebo 

zariadenia v najbližšom okolí, poradenstvo o inom sociálnom 
poradenstve v najbližšom okolí; 

 poradenstvo o zdravej výžive, skladovaní potravín,                   
o rodinnom rozpočte; 

 poskytnutie receptov (z potravín v balíčku); 
 poradenstvo o hygiene, základných hygienických návykoch. 

 

 







 
 

 



Podmienky realizácie a aktivity vykonané v roku 2016 
(realizované pred distribúciou pomoci):  
 Využitie jednotkovej ceny teplého jedla z dôvodu 

zjednodušenia preukazovania výdavkov nákupu potravín    
(v súlade so slovenskou legislatívou a na základe denných  
odporúčaných výživových dávok), RO konzultoval využitie 
jednotkovej ceny s OA a EK; 

 Výber partnerských organizácií (PO) - za realizáciu  
zodpovedný prijímateľ:  

 08. 02. 2016 – zverejnenie výzvy na výber PO (časovo neobmedzená 
výzva), podmienky stanovené v OP; 

 24. 10. 2016 – podpísanie zmluvy o partnerstve medzi prijímateľom      
a vybranou PO (Depaul Slovensko, n. o.), Depaul Slovensko 
momentálne realizuje VO;  

 25. 10. 2016 – podpísanie zmluvy o partnerstve medzi                                                                          
prijímateľom a vybranou PO (Gréckokatolícka charita PO), 
Gréckokatolícka charita už poskytuje teplé jedlá v Prešove.  

 

 

 

 



Konečný príjemca (KP):  
 osoba bez prístrešia, ktorá nemá zabezpečené základné 

životné potreby, je v bezprostrednej núdzi, odkázaná            
na zabezpečenie aspoň jedného teplého jedla denne; hlavne 
osoba, ktorá žije na ulici a nie sú jej poskytované sociálne 
služby v zariadeniach sociálnych služieb; 

 identifikáciu vykoná PO, identifikačným kritérium pre PO 
bude požiadanie o teplé jedlo. 

Výkon opatrenia:  
 teplé jedlo pozostáva z desiatovej polievky (500 ml), pečiva 

(150 g) a teplého nápoja (0,4 l); 
 teplé jedlo bude PO poskytovať minimálne 3 x týždenne       

v období od 1. novembra do 31. marca; PO bude viesť 
evidenciu o počte vydaných jedál; 

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

 



Výkon opatrenia:  
 10. 11. 2016 – začatie poskytovania teplého jedla v Prešove, 

približne 40 jedál denne; 
 

 





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); 

 zoznam KP zverejnený na internetovej stránke ÚPSVR. 

Výkon opatrenia:  
 PO je zodpovedný za získanie a distribúciu darovaných potravín KP; 
 závisí od KP kedy bude realizovaný výkon opatrenia  
 PO neposkytujú SO; 
 23. 03. 2016 – podpísanie zmluvy o partnerstve medzi prijímateľom   

a vybranou PO (Slovenská potravinová banka); 
 PO do dnešného dňa nerealizovala žiadne aktivity v rámci OP FEAD    

z dôvodu administratívnej záťaži pri preukazovaní reálne 
vynaložených výdavkov (napr. realizovanie VO, určenie hodnoty 
darovaných potravín a i.); 

 RO v budúcnosti plánuje uplatniť jednotkovú cenu na pokrytie 
všetkých oprávnených výdavkov alebo iné zjednodušenie              
(napr. paušálnu sadzbu) po revízii viacročného finančného rámca 
2014 – 2020.   



 
 

 

 
2014 2015 

2016 (odhad k 31.12.2016)  

Opatrenie 1. 
Opatrenie 

2. 
Opatrenie 

3. 
Opatrenie 

4. 
Technická 

pomoc 

Celková suma 
oprávnených  
verejných  
výdavkov, ktoré 
prijímatelia 
vynaložili a 
vyplatili pri 
vykonávaní 
operácií 0,00 0,00 7 294 992,71 439,04 0,00 292 749,6 565 197,14 

Celková suma 
oprávnených 
verejných 
výdavkov 
nahlásených 
Komisii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
129 628,19 



 
 

 

 

2016 2017  (odhady) 

ŽoP na EK č. 1  ŽoP na EK č. 2 ŽoP na EK č. 3 ŽoP na EK č. 4 ŽoP na EK č. 5 

Suma ŽoP na EK 0,00 
110 183,87 

 
3 314 890,00 7 251 225,00 3 169 022,00 

Dátum odoslania 
ŽoP na EK 

18. 7. 2016 8. 12. 2016 1.štvrťrok 3.štvrťrok 4.štvrťrok 

Dátum pripísania 
fin. prostriedkov na 
účet MPSVR SR 

- 3. 1. 2017 - - - 

Poznámka  - 
Výdavky len za 

technickú 
pomoc 

Výdavky za TP a 
Opatrenie 1 

Výdavky za TP 
a Opatrenia 1 

až 4 

Výdavky za TP a 
Opatrenie 1až 4 



 Na základe stretnutia venovanému zhodnoteniu OP FEAD    
v roku 2015 (Annual reiview meeting) RO zostavil Akčný 
plán pre všetky opatrenia a pre aktivity vykonávané               
s cieľom ukončiť proces určenia RO a CO, v ktorom RO 
pravidelne vykonával odpočet plnenia. Všetky stanovené 
termíny a aktivity boli splnené.  

 Verejné obstarávanie na dodávateľa potravinových                 
a hygienických balíčkov bolo ukončené  roku 2016.  

 Výber PO pre Opatrenie 1. a Opatrenie 4. bolo ukončené        
v roku 2016. Výzva na výber PO pre Opatrenie 2.                     
a Opatrenie 3. je stále otvorená (počas celého 
implementačného obdobia, príp. do vyčerpania alokovaných 
finančných prostriedkov).  

 SK doposiaľ realizovala 2 etapy poskytovania potravinových 
balíčkov a 1 etapu poskytovania hygienických balíčkov.          
V roku 2016 bolo spustené aj poskytovanie teplých jedál   
pre ľudí bez domova.  

 Všetky vykonané aktivity možno hodnotiť ako úspešné.  



Plánované obdobie 
poskytovania pomoci 

Poznámka 

Opatrenie 1. 6.3.2017 – 10.4.2017 Poskytovanie 
potravinových balíčkov 
4-krát za rok. V každej 
fáze viac ako 90 000 
potravinových 
balíčkov. 

17.5.2017 – 21.6.2017 

28.8.2017 – 5.10.2017 

30.10.2017 – 6.12.2017 

Opatrenie 2. 1.10.2017 – 30.4.2018 Dlhšie obdobie 
poskytovania teplých 
jedál. 

Opatrenie 4. 17.5.2017 – 21.6.2017 Poskytovanie 
hygienických balíčkov 
raz ročne.  



Opatrenie 1. a 4.:  
 zrýchlenie čerpania vyčlenených finančných prostriedkov     

v nasledujúcich rokoch, v roku 2017 prijímateľ plánuje 
realizovať 4 distribúcií potravinových balíčkov v hodnote 
viac ako 10 mil. € a 1 distribúcie hygienických balíčkov         
v hodnote okolo 250 000 €; 

 zmena definície KP z dôvodu znižovania celkového počtu 
príjemcov PvHN.  

Opatrenie 2.:   
 zvýšenie počtu PO a distribučných miest poskytovania 

teplého jedla (momentálne sa teplé jedlá poskytujú len        
na jednom mieste); 

 dlhšie obdobie poskytovania teplých jedál. 
Opatrenie 3.:  
 zjednodušenie vykazovania reálnych výdavkov PO          

(napr. uplatnenie jednotkovej ceny alebo paušálnej sadzby) 
po revízii viacročného finančného rámca 2014 – 2020. 



              
Ministerstvo práce, sociálnych vecí 

a rodiny Slovenskej republiky  
 
 

 
 

 
 

 


