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Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD) 



1. SÚČASNÝ STAV IMPLEMENTÁCIE OP FEAD 
Opatrenie 1. a Opatrenie 4.  
 
 Z dôvodu neustáleho poklesu počtu konečných príjemcov 

boli v marci 2017 navýšené počty hygienických balíčkov a v 
auguste 2017 boli navýšené počty potravinových balíčkov, a 
to v závislosti od počtu nezaopatrených detí. 

 Počet potravinových balíčkov:   
 príjemca PvHN - jednotlivec 1 potravinový balíček; 

 rodina s 1 nezaopatreným dieťaťom 2 potravinové balíčky; 

 rodina s 2 - 3 nezaopatrenými deťmi 3 potravinové balíčky; 

 rodina so 4 a viac nezaopatrenými deťmi 4 potravinové balíčky. 

 dvojica, v ktorej obaja spĺňajú podmienky nároku, má nárok na 
potravinový balíček každý z nich. 

 Počet hygienických balíčkov pre KP:  
 rodina s 1 nezaopatreným dieťaťom 1 hygienický balíček; 

 rodina s 2 – 3 nezaopatrenými deťmi 2 hygienické balíčky; 

 rodina so 4 a viac nezaopatrenými deťmi 3 hygienické balíčky. 



1. SÚČASNÝ STAV IMPLEMENTÁCIE OP FEAD 
Opatrenie 1. a Opatrenie 4.  

Potravinové balíčky  Hygienické 

balíčky  

1. etapa  

distribúcie 

(2-3/2017) 

2. etapa 

distribúcie 

(5-6/2017) 

3. etapa 

distribúcie 

(9-10/2017) 

 

4. etapa 

distribúcie 

(10-12/2017) 

1. etapa  

distribúcie 

(5-6/2017) 

 

Celkový počet KP 43 893 42 937 39 713 37 788 31 840 

Počet obcí 2 496 2 475 2 430 2 402 2 144 

Počet poskytnutých 

balíčkov 
90 421 90 321 92 839 87 961 57 369 

Celkové množstvo 

distribuovaných 

potravín v tonách  

(približne 12,72 kg  

potravín v jednom 

balíčku) 

1 150,15 1 148,88 1 181,28 1 118,86 - 



1. SÚČASNÝ STAV IMPLEMENTÁCIE OP FEAD 
Opatrenie 1. a Opatrenie 4.  

 

 V roku 2017 nebolo realizované žiadne verejné obstarávanie 
ani výber nových partnerských organizácií.  

 Pomoc bola poskytovaná na celom území Slovenska (79 
okresov, 2933 obcí) 

 Slovenský Červený kríž spolupracoval s 23 územnými celkami a 
so svojimi partnermi pomoc poskytovala v  36 okresoch; 

 Slovenská katolícka charita spolupracovala s 10 organizáciami a 
so svojimi partnermi pomoc poskytovala v 41 okresoch; 

 Charita sv. Alžbety bez spolupracujúcich PO a pomoc 
poskytovala v 2 okresoch.  
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1. SÚČASNÝ STAV IMPLEMENTÁCIE OP FEAD 
Opatrenie 2.  

 
 V marci 2017 bolo zmenené obdobie poskytovania teplého 

jedla zo zimných mesiacov (od 1. októbra do 30. apríla)  na 
obdobie celého kalendárneho roka, prípadne len počas 
obdobia, ktoré si partnerská organizácia zvolí sama, 
napríklad počas zimných mesiacov, počas letných mesiacov, 
avšak minimálne 3-krát týždenne v interiéri alebo priamo 
na verejnom priestranstve. 

 V roku 2017 došlo k navýšeniu počtu partnerských 
organizácií z 2 na 6.  

 Jedna partnerská organizácia, a to OZ Vagus 6. 9. 2017 
odstúpila od zmluvy o partnerstve (dátum podpisu zmluvy 
o partnerstve 20. 3. 2017). 

 Zoznam PO:  
 DEPAUL SLOVENSKO, n. o. - Zmluva o partnerstve bola podpísaná  21. 

10. 2016, PO je momentálne v štádiu prípravy verejného obstarávania, 
teplé jedlo by malo byť poskytované v Bratislave. 

 

 

 

 



1. SÚČASNÝ STAV IMPLEMENTÁCIE OP FEAD 
Opatrenie 2.  

 

 Zoznam PO:  
 Gréckokatolícka charita Prešov – Zmluva o partnerstve bola podpísaná  

25. 10. 2016, PO poskytuje teplé jedlo v Prešove od pondelka do piatka 
denne približne 40 jedál.  

 Slovenský Červený kríž, územný spolok Liptovský Mikuláš - Zmluva o 
partnerstve bola podpísaná 17. 2. 2017, PO poskytuje teplé jedlo v 
Liptovskom Mikuláši od pondelka do piatka denne približne 30 jedál. 

 Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad - Zmluva o partnerstve 
bola podpísaná 11. 4. 2017, PO poskytuje teplé jedlo v Poprade od 
pondelka do piatka denne približne 20 jedál. Pri distribúcii teplého 
jedla spolupracuje s mestom Poprad.  

 Spišská katolícka charita - Zmluva o partnerstve bola podpísaná 11. 4. 
2017, PO poskytuje teplé jedlo v Spišskej Novej Vsi v mesiacoch 
november a marec pondelok, stredu, piatok a v mesiacoch december – 
február od pondelka do nedele, denne približne 25 jedál. 

 Domov sv. Jána z Boha, n. o. - Zmluva o partnerstve bola podpísaná 15. 
1. 2018, PO začne poskytovať teplé jedlo a sprievodné opatrenia 1. 2. 
2018 v Bratislave od pondelka do piatka, približne 1 430 jedál 
mesačne. 
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1. SÚČASNÝ STAV IMPLEMENTÁCIE OP FEAD 
Opatrenie 2.  

2016 2017 

Počet teplých 

jedál 

Počet 

konečných 

príjemcov 

Počet teplých 

jedál 

 

Počet 

konečných 

príjemcov 

Gréckokatolícka charita 

Prešov 
1 468 146 5 944 500 

Slovenský Červený kríž, 

Liptovský Mikuláš 
- - 1 321 101 

Slovenský Červený kríž, 

Poprad 
- - 1 705 85 

Spišská katolícka 

charita, Spišská Nová 

Ves 

- - 1 050 60 

Spolu  1 468 146 10 020 746 



1. SÚČASNÝ STAV IMPLEMENTÁCIE OP FEAD 
Opatrenie 2.  
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1. SÚČASNÝ STAV IMPLEMENTÁCIE OP FEAD 
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1. SÚČASNÝ STAV IMPLEMENTÁCIE OP FEAD 
Opatrenie 3.  

 
 Doteraz bola podpísaná jedna zmluva o partnerstve, a to so 

Slovenskou potravinovou bankou dňa 23. 3. 2016. 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.   

 

 

 

 



2. SPRIEVODNÉ OPATRENIA 
 
 Výber najvhodnejšieho miesta, formy a spôsobu distribúcie 

balíčkov a poskytovania sprievodných opatrení je v kompetencii 
partnerskej organizácie s ohľadom na špecifiká konečných 
príjemcov. 

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

 Partnerská organizácia musí poskytnúť sprievodné opatrenie do 
konca obdobia, v ktorom prebieha distribúcia pomoci (platí pre 
potravinové a hygienické balíčky a teplé jedlá). 

 Najčastejšie realizované sprievodné opatrenia:  
 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. 

 

 

 

 



2. SPRIEVODNÉ OPATRENIA 
 
 Sociálni pracovníci poskytujú individuálne alebo skupinové 

poradenstvo a poskytujú konečným príjemcom letáčiky, 
v ktorých si môžu nájsť rôzne informácie, napr. kontaktné 
údaje na sociálnych pracovníkov v ich okolí, na rôzne 
zariadenia, ktoré poskytujú sociálne poradenstvo.  

 Niektorí sociálni pracovníci spolupracujú s terénnymi 
sociálnymi pracovníkmi, ktorí sú financovaní z projektov 
ESF alebo so sociálnymi pracovníkmi jednotlivých obcí. Títo 
terénni sociálni pracovnici im pomáhajú napr. kontaktovať 
konečných príjemcov a informovať ich o nároku na 
pomoc,  o termíne a mieste distribúcie pomoci. Mnohí ľudia, 
ktorí nesplnili podmienky na poskytnutie pomoci z FEAD sa 
informujú práve u týchto terénnych sociálnych pracovníkov 
aké sú podmienky získania pomoci z FEAD, či sa náhodou 
nenachádzajú v zoznamom konečných príjemcov a čo majú 
urobiť, aby v budúcej distribúcii pomoc dostali.  

 

 

 



2. SPRIEVODNÉ OPATRENIA 

 

 

 



3. VÝZVY A PLÁNY NA ROK 2018 
 
 V roku 2018 plánuje ÚPSVR ako prijímateľ pomoci 

realizovať 4 distribúcie potravinových balíčkov a 1 
distribúciu hygienických balíčkov v snahe zrýchliť čerpanie 
vyčlenených finančných prostriedkov v nasledujúcich 
rokoch. Plán distribúcie: 
 
 
 
 
 
 
 

 V tejto súvislosti je v roku 2018 plánovaná aj zmena 
definície KP z dôvodu znižovania celkového počtu príjemcov 
PvHN, čo si vyžaduje revíziu operačného programu.  

 

 

 

 

 

 
 
 

Počet etáp distribúcie 
pomoci v roku 2018 

 

Opatrenie 1. 
Opatrenie 4.  

 

1. etapa 19. 2. – 23. 3. 2018 

1. etapa  
9. 5. – 12. 6. 2018 

2. etapa 9. 5. – 12. 6. 2018 

3. etapa 4. 9. – 8. 10. 2018 

4. etapa 29. 10. – 3. 12. 2018 



3. VÝZVY A PLÁNY NA ROK 2018 
 
 Vývoj počtu príjemcov pomoci v hmotnej núdzi 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Etapa distribúcie 
potravinových 

balíčkov 

Mesiac 
generovania 

zoznamu 
konečných 
príjemcov  

 

Počet 
konečných 
príjemcov 

Celkový počet 
potravinových 

balíčkov 

Celkový počet 
príjemcov 
pomoci v 

hmotnej núdzi 

2016 

1. distribúcia 
7-8/2016 

5/2016 49 349 103 259 108 502 

2. distribúcia 
 10-11/2016 

8/2016 45 514 93 746 101 166 

2017 

1. distribúcia  
3-4/2017 

1/2017 43 893 90 421 97 513 

2. distribúcia  
5-6/2017 

3/2017 42 937 90 321 95 868 

3. distribúcia  
9-10/2017 

7/2017 39 713 92 839 86 132 

4. distribúcia 
10-12/2017 

9/2017 37 788 87 961 80 886 



3. VÝZVY A PLÁNY NA ROK 2018 
 
 V roku 2018 plánuje ÚPSVR ako prijímateľ pomoci zvýšiť 

počet PO a distribučných miest poskytovania teplého jedla.  
 Po revízii viacročného finančného rámca 2014 – 2020 

plánuje riadiaci orgán využiť zjednodušené vykazovanie 
reálnych výdavkov PO v prípade Opatrenia 3. Podpora 
distribúcie darovaných potravín, napr. uplatnenie 
jednotkovej ceny alebo paušálnej sadzby. 

 V prípade Opatrenia 3. Podpora distribúcie darovaných 
potravín riadiaci orgán má záujem zvýšiť počet PO, a to 
znížením podmienky na zapojenie sa do partnerstva 
(distribúcia 2 ton darovaných potravín za posledné 2 roky), 
čo si vyžaduje revíziu operačného programu.  

 V roku 2018 plánuje ÚPSVR obstarať publikácie, v ktorých si 
KP môžu nájsť recepty jedál zo surovín, ktoré dostali v 
potravinových balíčkov.  

 

 

 

 



4. RIZIKO ZRUŠENIA VIAZANOSTI TZV. DECOMMITMENT 2018 A 2019 

 

Stav čerpania k 31. 12. 2017 

 

 

Rok 2016 
 

Rok 2017 
 

Podiel 
čerpania na 

alokácii k 
31.12.2017 

v % 

Spolu  
v € 

Zdroj EÚ  
v € 

Zdroj ŠR  
v € 

Spolu  
v € 

Zdroj EÚ  
v € 

Zdroj ŠR  
v € 

Opatrenie 1. 
 

0 
 

0 0 
9 831 509 

 
8 356 783 

 
1 474 726 

 
18,06 

Opatrenie 2. 
 

0 0 0 0 0 0 0,00 

Opatrenie 3. 
 

0 0 0 0 0 0 0,00 

Opatrenie 4. 
 

0 0 0 623 727 530 168 93 559 47,99 

Technická pomoc 
 

267 148 227 076 40 072 278 240 236 503 41 737 16,82 

Spolu 267 148 227 076 40 072 10 733 476 9 123 454 1 610 022 16,97 



4. RIZIKO ZRUŠENIA VIAZANOSTI TZV. DECOMMITMENT 2018 A 2019 

 

Žiadosti o platbu predložené na EK k 31. 12. 2017 

 

 

 
 
 

Zdroj EÚ 

Rok 2016 
 

Rok 2017 
 

 
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 
 0 110 183,96 3 340 493,27 

Konečná ŽoP 
na EK 

5 810 281,21 

Dátum odoslania 
ŽoP na EK 18. 7. 2016 8. 12. 2016 15. 3. 2017 6. 11. 2017 

Dátum pripísania fin. 
prostriedkov na účet 
MPSVR SR - 3. 1. 2017 7. 4. 2017 18. 12. 2017 



4. RIZIKO ZRUŠENIA VIAZANOSTI TZV. DECOMMITMENT 2018 A 2019 

 

Plán čerpania výdavkov v roku 2018 a 2019 

 

 

Rok 2018 
 Rok 2019 

 
1. Q 

2. Q 
 

3. Q 4. Q 

Opatrenie 1. 
 

3 275 572 5 698 025 6 032 168 2 584 728 

9 243 919 

Opatrenie 2. 3 516 - - 48 000 

Opatrenie 3. - - - - 

Opatrenie 4. 19 642 - 319 770 - 

Technická pomoc 43 347 170 000 51 000 102 000 



5. VYUŽITIE ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVANIA VÝDAVKOV 
 
 Plánované využitie zjednodušeného vykazovania výdavkov 

 Po revízii viacročného finančného rámca 2014 – 2020 plánuje 
riadiaci orgán využiť zjednodušené vykazovanie reálnych 
výdavkov PO v prípade Opatrenia 3. Podpora distribúcie 
darovaných potravín, napr. uplatnenie jednotkovej ceny alebo 
paušálnej sadzby na 1 km. 

 Aktuálne využitie zjednodušeného vykazovania výdavkov - 
Opatrenie 2.: 

 V súčasnosti zjednodušené vykazovanie výdavkov sa využíva pri 
určení hodnoty teplého jedla v rámci Opatrenia 2. 

 Riadiaci orgán konzultoval využitie jednotkovej ceny s EK a 
orgánom auditu. 

 Riadiaci orgán sa rozhodol využiť jednotkovú cenu teplého jedla z 
dôvodu zjednodušenia preukazovania výdavkov nákupu potravín.  

 Cena teplého jedla bola stanovená na 0,56 € pre PO, ktoré 
pripravujú teplé jedlo vo vlastnej réžií a 1,06 € pre PO, ktoré teplé 
jedlo nakupujú od externej spoločnosti a pre PO, ktoré pripravujú 
teplé jedlo vo vlastnej réžii a rozhodnú sa neuplatniť jednotkovú 
cenu.  

 

 



5. VYUŽITIE ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVANIA VÝDAVKOV 
 
 Aktuálne využitie zjednodušeného vykazovania výdavkov - 

Opatrenie 2.: 
 Pre stanovenie jednotkovej ceny boli použité predpísané receptúry 

vybraných desiatových polievok podľa požiadaviek Potravinového 
kódexu SR, ako aj príslušných právnych predpisov v oblasti 
potravín, výživy, ako aj hygienických predpisov a priemerné ceny 
jednotlivých surovín, ktoré sleduje a zverejňuje Štatistický úrad 
Slovenskej republiky. V prípade surovín, ktoré Štatistický úrad SR 
nesleduje, riadiaci orgán vykonal cenový prieskum z webových 
sídiel predajcov a dodávateľov potravín.  

 Do ceny surovín teplých jedál vstupuje okrem samotnej receptúry 
aj pečivo a nápoj.  

 Do ceny teplých jedál však nevstupujú náklady na vodu použitú pri 
výrobe teplého jedla a náklady na výrobu teplého jedla (cena práce, 
energie, prevádzkové réžie, skladovanie surovín a pod.), náklady na 
distribúciu a náklady spojené so samotným poskytovaním teplého 
jedla, napr. jednorazový príbor, obaly, servítky, dezinfekčné 
prostriedky a i. Tieto náklady spolu s administratívnymi nákladmi, 
nákladmi na dopravu a skladovanie vzniknuté PO budú pokryté 
v súlade s čl. 26 ods. 2 písm. c) nariadenia v paušálnej sadzbe 5 % 
z hodnoty teplého jedla.  

 

 

 



6. PLÁN HODNOTENIA OP FEAD A UŽ ZREALIZOVANÉ HODNOTENIE 

 

 V roku 2017 bol zrealizovaný štruktúrovaný prieskum 
o konečných príjemcoch, ktorý by mal byť vo februári 
2018 vyhodnotený a zaslaný Európskej komisii.  

 ÚPSVR ako prijímateľ pomoci pravidelne organizuje 
stretnutia so zástupcami partnerských organizácií a 
riadiaceho orgánu za účelom zhodnotenia 
zrealizovaných aktivít. Posledné stretnutie bolo 6. 
decembra 2017. 

 Riadiaci orgán neprijal žiadnu sťažnosť na 
neposkytnutie pomoci, aj keď KP splnil podmienky 
nároku. Prijaté podnety od občanov sa týkali len 
zapojenia do poskytovania pomoci v ďalších etapách. 
Aj preto riadiaci orgán pristúpil k revízii operačného 
programu. 

 



7. ZMENA OPERAČNÉHO PROGRAMU 
 
 Návrh zmeny operačného programu bola odkonzultovaná so 

zástupcami EK.  
 V januári 2018 riadiaci orgán predložil návrh revízie 

operačného programu na posúdenie členom pracovnej 
skupiny pre realizáciu OP FEAD, ktorú tvoria zástupcovia 
riadiaceho orgánu, certifikačného orgánu a zástupcovia 
rôznych neziskových organizácii, charít, obcí či občianskych 
združení. 

 Po vyhodnotení pripomienok členov pracovnej skupiny 
bude revízia operačného programu predložená na  vnútorné 
pripomienkové konanie a do porady vedenia Ministerstva 
práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.  

 Následne minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 
republiky predloží návrh revízie OP FEAD na rokovanie 
vlády SR. 
 

 

 



7. ZMENA OPERAČNÉHO PROGRAMU 
 
Vývoj počtu konečných príjemcov  

 

 

 

Etapa 

distribúcie 

potravinových 

balíčkov 

Mesiac 

generovania 

zoznamu 

konečných 

príjemcov  

Počet 

konečných 

príjemcov 

Celkový počet 

potravinových 

balíčkov 

Celkový počet 

príjemcov 

pomoci v 

hmotnej núdzi  

2016 

1. distribúcia  

7 - 8/ 2016 
5/2016 49 349 103 259 108 502 

2. distribúcia  

10 – 11/2016 
8/2016 45 514 93 746 101 166 

2017 

1. distribúcia  

3 – 4/2017 
1/2017 43 893 90 421 97 513 

2. distribúcia  

5 – 6/2017 
3/2017 42 937 90 321 95 868 

3. distribúcia  

9 – 10/2017 
7/2017 39 713 92 839 86 132 

4. distribúcia  

10 – 12/2017 
9/2017 37 788 87 961 80 886 



8. INFORMÁCIE O AUDITOCH 
 
 Na riadiacom orgán bol doteraz vykonaný vládny audit za účelom 

overenia kritérií určenia riadiaceho orgánu a certifikačného 
orgánu (správa z 11. 12. 2015), vládny audit za účelom získania 
primeraného uistenia o riadnom fungovaní systému riadenia a 
kontroly na úrovni RO (správa z 27. 11. 2017) a získania 
primeraného uistenia o oprávnenosti vykázaných výdavkov na 
primeranej vzorke operácií OP FEAD (správa z 27. 11. 2017).  

 Riadiaci orgán všetky doteraz zistené nedostatky odstránil, okrem 
nedostatku, ktorý identifikovala audítorská skupina (Úrad 
vládneho auditu, pracovisko Košice) v rámci vládneho auditu č. 
A818, K4465 zameraného na získanie primeraného uistenia o 
riadnom fungovaní systému riadenia a kontroly na úrovni RO. 
Podľa tohto nedostatku RO neurčil/neinicioval určenie 
monitorovacieho subjektu. 

 Riadiaci orgán zastáva názor, že článok 35 odsek 5 a 6 nariadenia 
223/2014 nestanovuje povinnosť určiť takýto subjekt a v tejto 
veci sa obrátil na EK.  

 Momentálne prebieha vládny audit, ktorého cieľom je získanie 
primeraného uistenia o riadnom fungovaní systému riadenia 
a kontroly na úrovni RO.  

 



ĎAKUJEME ZA POZORNOSŤ 
              
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a 

rodiny Slovenskej republiky  
 

 

 

 

 

 

 


