Príloha č.6 Definovanie a zdôvodnenie Investičnej územnej jednotky (IÚJ) a kritériá
hodnotenia účinnosti intervencií pre jednotlivé špecifické ciele prioritnej osi

Multikriteriálna analýza podľa návrhu RO so špecifikáciou pre územie PSK a MFO Prešov
Výber a definícia ÚIJ v zmysle dokumentu „Odporúčania pre využitie metódy multikriteriálneho
hodnotenia ÚIJ v podmienkach RIÚS“
Názov ÚIJ
Štatistická
jednotka
Počet ÚIJ v
regióne
Špecifický
cieľ:

Obec
LAU 2
665 obcí
1.2.1: Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Zdôvodneni
e výberu
ÚIJ:

Organizácia verejnej osobnej dopravy je kompetenciou samosprávneho kraja
a miestnej samosprávy. V zmysle zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých
pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky prešli
kompetencie v oblasti pravidelnej autobusovej dopravy na samosprávne kraje, a to
od r. 2002 ako prenesený výkon štátnej správy a od r. 2005 ako samosprávna
pôsobnosť vrátane jej financovania. Dopravná obslužnosť územia pravidelnou
autobusovou dopravou je riešená v zákone č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave
v znení neskorších predpisov. V zmysle tohto zákona zabezpečujú výkony
vo verejnom záujme na linkách mestskej hromadnej dopravy jednotlivé mestá.
VÚC PSK má spracovaný Plán dopravnej obslužnosti v zmysle platnej legislatívy,
ktorý bude jedným z východísk pre spracovanie Plánu udržateľnej mobility
na úrovni PSK.

Názov ÚIJ

Obec

Štatistická
jednotka
Počet ÚIJ v
regióne

LAU 2
665 obcí

Špecifický
cieľ:

1.2.2: Zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy
(predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

Zdôvodneni
e výberu
ÚIJ:

ÚIJ na úrovni LAU 2 vyplýva zo zamerania špecifického cieľa, oprávnených aktivít
a definovaných podmienok vo väzbe na výsledkový ukazovateľ pre ŠC 1.2.2.,
nadväzuje na identifikované prirodzené centra dochádzky obyvateľstva za prácou
a ostatnými verejnými službami.

Názov ÚIJ

Región Prešovský kraj, obec

Štatistická
jednotka
Počet ÚIJ v
regióne

NUTS 3 , LAU 2

Špecifický
cieľ:

1 región, 665 obcí
2.1.1: Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu
opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení
z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa
do troch rokov veku na komunitnej úrovni
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Zdôvodneni
e výberu
ÚIJ:

Sociálne služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. zabezpečujú verejní
poskytovatelia sociálnych služieb (obec, právnická osoba zriadená obcou alebo
založená obcou, právnická osoba zriadená vyšším územným celkom alebo
založená vyšším územným celkom) a neverejní poskytovateľmi sociálnej
starostlivosti. Vzhľadom k tomu, že územie LAU 2 je najbližšie ku klientom
sociálnych služieb je možné posudzovať potenciál na najnižšej úrovni v prípade
komunitne poskytovaných služieb a v prípade iných sociálnych služieb (možné
poskytnúť službu na území celého kraja) je možné za IÚJ považovať región.
Takisto podpora zameraná na transformáciu veľkokapacitných zariadení a ich
deinštitucionalizáciu je potrebné posudzovať na úrovni NUTS 3 ako aj na úrovni
LAU 1 z dôvodu koordinácie územného riešenia realizácie deinštitucionalizácie
najväčšími poskytovateľmi danej služby – PSK a Ústredím PSVR v oblasti
deinštitucionalizácie SPODaSK, na úrovni MFO Prešov – Mestom Prešov.

Názov ÚIJ

Obce

Štatistická
jednotka
Počet ÚIJ v
regióne
Špecifický
cieľ:

Zdôvodneni
e výberu
ÚIJ:

Názov ÚIJ
Štatistická
jednotka
Počet ÚIJ v
regióne
Špecifický
cieľ:
Zdôvodneni
e výberu
ÚIJ:
Názov ÚIJ
Štatistická
jednotka
Počet ÚIJ v
regióne
Špecifický
cieľ:
Zdôvodneni
e výberu
ÚIJ:

LAU 2
665 obcí
2.2.1: Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl za účelom vytvárania
študijných schopností a sociálnej integrácie detí a zosúladenia súkromného
a pracovného života rodičov
Obec pri výkone samosprávy zriaďuje a zrušuje materské školy a zabezpečuje
výchovu a vzdelávanie žiakov v zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom vrátane
priestorového, materiálno-technického vybavenia a didaktických pomôcok (zákon
596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve). Na úrovni LAU
2 pôsobia zriaďovatelia materských škôl, obec má aktuálne a presné informácie
o stave jednotlivých zariadení a pozná potrebu v danej obci. Obec môže spoločne
predložiť projekt s inou obcou/obcami.

Obec
LAU 2
665 obcí
2.2.2: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl
Obec pri výkone samosprávy zriaďuje a zrušuje základné školy a zabezpečuje
výchovu a vzdelávanie žiakov v zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom vrátane
priestorového, materiálno-technického vybavenia a didaktických pomôcok (zák.
596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve).
Región Prešovský kraj
NUTS 3
1
2.2.3: Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní
Samosprávny kraj pri prenesenom výkone štátnej správy zriaďuje a zrušuje
stredné školy a na základe toho vytvára podmienky na výchovu a vzdelávanie na
stredných školách a v strediskách praktického vyučovania, ktoré sú v jeho
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zriaďovateľskej pôsobnosti (§9 zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve). VÚC rieši v kontexte svojej kompetencie rozmiestnenie
a zameranie vzdelávacích zariadení s odborným zázemím pre aktuálne potreby
trhu práce a tým aj nasmerovanie investícií do územia v súlade so zákonom č.
61/2015 o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v súlade s vypracovanou a platnou koncepciou v oblasti odbornej prípravy
a vzdelávania.

Názov ÚIJ

Obec

Štatistická
jednotka

LAU 2

Počet ÚIJ v
regióne
Špecifický
cieľ:

Zdôvodneni
e výberu
ÚIJ:

Názov ÚIJ
Štatistická
jednotka
Počet ÚIJ v
regióne
Špecifický
cieľ:
Zdôvodneni
e výberu
ÚIJ:

Ostatné identifikované územia okrem obcí do 1000 obyvateľov a okrem obcí, ktoré
sú súčasťou aglomerácií nad 2000 ekvivalentných obyvateľov (OP KŽP)
4.2.1: Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou
a odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych
dopadov na životné prostredie
Rekonštrukcia kanalizačných sietí bude podporovaná v rámci obcí všetkých
veľkostných kategórií podľa definovaných demarkačných línií medzi OP. Zlepšenie
prístupu obyvateľstva k zdravotne bezchybnej pitnej vody pre verejnú potrebu
a zabezpečenie nepretržitej dodávky pitnej vody pre odberateľov spolu
so zvýšením podielu obyvateľstva zásobovaného pitnou vodou (v zmysle zákona
č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách) je
nevyhnutnou podmienkou pre poskytovanie verejných služieb v oblasti
vzdelávania, sociálnych služieb a zdravotníctva.
Obec
LAU 2
1 (MFO Prešov; 23 miest (FÚ RIÚS – pre aktivitu Regenerácia vnútroblokov
sídlisk)
4.3.1: Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach
prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou
urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových
prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku
Pre komplexnú podporu s oprávnenými aktivitami v rámci špecifického cieľa je
v zmysle stratégie IROP oprávnené krajské mesto; pre regeneráciu vnútroblokov
sídlisk sú oprávnené obce s postavením mesta na základe §22 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení.
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Zoznam kritérií multikriteriálneho hodnotenia ÚIJ
(Uvedené kritéria pre výber ÚIJ majú informatívny charakter. Záväzný zoznam kritérií vrátane spôsobu výpočtu, zdroja dát a kauzality bude súčasťou výzvy na
predkladanie projektových zámerov pre príslušný špecifický cieľ.)
ŠC 1.2.1: Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy
Kritérium / (typ
Zvolená ÚIJ
Výpočet kritéria
Zdroj údajov
kritéria)
Obec
(LAU2)
Obec má
možnosť
priamo
vstupovať
do tvorby
efektívneho
systému
verejnej
osobnej
dopravy.
Obec je v
prevažnej
väčšine
vlastníkom
zastávok pre
verejnú
osobnú
dopravu, s

Kauzalita kritéria

Obec leží v
oprávnenom
území
(selektívne)
Centrum
osídlenia KURS

Obec v ťažisku osídlenia 1. a 2.
úrovne a v rámci centier osídlenia 1.
– 4. úrovne

IROP, príloha 12.13;
Koncepcia územného
rozvoja Slovenska

Oprávnenosť IROP

Obec leží v
ťažisku
osídlenia 1.a 2.
úrovne

Hodnota váhy kritéria sa priradí pri
obci v ťažisku osídlenia 1.a 2.
úrovne. (hodnotiace)

IROP, príloha 12.13;
Koncepcia územného
rozvoja Slovenska

Podporené budú len aktivity tam, kde je
splnené kritérium oprávneného územia v rámci IROP sa jedná o identifikovanie
územia v ťažisku osídlenia 1. a 2. úrovne.

Počet liniek
mestskej
hromadnej
dopravy
(hodnotiace)

Počet liniek, ktoré majú aspoň jednu
zastávku na území ÚIJ / celkový
počet obyvateľov na území ÚIJ

Dopravný podnik/podniky v
území

Potenciál využitia verejnej osobnej
dopravy narastá počtom spojov
prechádzajúcich cez posudzovanú ÚIJ.

Počet
cestujúcich
mestskou
hromadnou

Počet cestujúcich mestskej
hromadnej dopravy za rok/celkový
počet obyvateľov

Dopravný podnik/podniky v
území

Potenciál využitia verejnej osobnej
dopravy narastá počtom spojov
prechádzajúcich cez posudzovanú ÚIJ.

4

Zvolená ÚIJ

Kritérium / (typ
kritéria)

Výpočet kritéria

Zdroj údajov

Kauzalita kritéria

výnimkou
dopravou
železničných (hodnotiace)
zastávok a
staníc.
Počet
cestujúcich
prímestskej
autobusovej
dopravy
(hodnotiace)

Počet cestujúcich prímestskej
dopravy na zastávke (resp.
prepravnom uzle) /celkový počet
obyvateľov

Dopravný podnik/podniky v
území

Potenciál využitia verejnej osobnej
dopravy narastá počtom spojov
prechádzajúcich cez posudzovanú ÚIJ.

Počet spojov
mestskej
hromadnej
dopravy
(hodnotiace)

Počet vozidiel za deň zastavených
na zastávkach počas pracovného
dňa (pri výskyte viacerých zastávok
tej istej linky v rámci ÚIJ sa počíta
počet zastavení vozidiel len raz) /
celkový počet obyvateľov na území
ÚIJ

Prepravca

Potenciál využitia verejnej osobnej
dopravy narastá počtom spojov
prechádzajúcich cez posudzovanú ÚIJ.

Počet spojov
prímestskej
autobusovej
dopravy
(hodnotiace)

Počet vozidiel za deň (zastavujúcich
na najvyťaženejšej zastávke
prímestskej autobusovej dopravy a
území ÚIJ) zastavených na
zastávkach počas pracovného dňa
(pri výskyte viacerých zastávok tej
istej linky v rámci ÚIJ sa počíta počet
zastavení vozidiel len raz)

Prepravca

Vzhľadom na výsledok, ktorým je
zabezpečenie udržateľnej formy mobility
prostredníctvom zvyšovania atraktivity
verejnej osobnej dopravy je rozhodujúci
počet obyvateľov, ktorí môžu využívať
prínosy investícií do infraštruktúry
verejnej osobnej dopravy. Potenciál
využitia verejnej osobnej dopravy narastá
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Zvolená ÚIJ

Kritérium / (typ
kritéria)

Výpočet kritéria

Zdroj údajov

Kauzalita kritéria
počtom spojov prechádzajúcich cez
posudzovanú ÚIJ.

Existencia
železničnej
stanice /
zastávky
využívanej
železničnou
osobnou
dopravou
(vzdialenosť v
km)
(hodnotiace)

Dostupnosť využívanej železničnej
stanice/zastávky

ZSR, a.s.

Existencia
významnej
infraštruktúry
regionálna/
nadregionálna
(významný
zamestnávateľ
nad 300

Početnosť výskytu infraštruktúry

Zoznam obcí ktoré majú
zamestnávateľa nad 300
(UPSVaR)

V prípade, že nosným dopravným
systémom verejnej osobnej dopravy je
železničná doprava. Výskyt železničnej
stanice/zastávky na území ÚIJ umožňuje
prestup/využitie železničnej dopravy v
rámci mobility obyvateľov regiónu za
prácou, službami a inými aktivitami.
Využitie železničnej dopravy prináša
zvýšenie využitia prepravnej kapacity ako
aj zníženie negatívneho vplyvu dopravy
na životné prostredie. Potenciál využitia
železničnej dopravy vzniká len na
základe výskytu železničnej
stanice/zastávky na území ÚIJ s
prepojením aj na doplnkovú VOD.
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Zvolená ÚIJ

Kritérium / (typ
kritéria)

Výpočet kritéria

Zdroj údajov

Kauzalita kritéria

zamestnancov)
(hodnotiace /
selektívne)

Počet liniek
prímestskej
autobusovej
dopravy

Počet liniek, ktoré majú aspoň jednu
zastávku na území ÚIJ / celkový
počet obyvateľov na území ÚIJ

Prepravca

ŠC 1.2.2: Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte
prepravených osôb
Kritérium / (typ
Zvolená ÚIJ
Výpočet kritéria
Zdroj údajov
Kauzalita kritéria
kritéria)
Obec (LAU2)
Väčšie
vzdialenosti
medzi
obcami nie
sú vhodné
na dennodenné
dochádzanie

Obec leží v
oprávnenom území,
Centrum osídlenia
KURS

Obec v ťažisku osídlenia 1. a 2.
úrovne a v rámci centier osídlenia 1.
– 5. úrovne

Koncepcia územného
rozvoja Slovenska,
IROP, príloha 12.13;

Oprávnenosť IROP

Počet ekonomicky
aktívnych
obyvateľov
(hodnotiace)

Celkový počet ekonomicky aktívnych
obyvateľov, t.j.
pracujúci (okrem dôchodcov),
pracujúci dôchodcovia, nezamestnaní
a osoby na materskej dovolenke.

Sčítanie obyvateľov,
domov a bytov v roku
2011

Preferencia takých sídelných jednotiek,
kde je veľký počet ekonomicky aktívnych
obyvateľov, čo zvyšuje pravdepodobnosť
nutnosti ich mobility a zvyšuje potenciál
deľby prepravnej práce v prospech
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Zvolená ÚIJ
do práce pre
širšiu vrstvu
spoločnosti
(maximálne
ako
cykloturistika
počas
víkendov).
Taktiež je
preukázané,
že dopravné
kolóny
vznikajú
najmä v
intravilánoch.
Z tohto
dôvodu je
potrebné ako
ÚIJ
zadefinovať
obec.

Kritérium / (typ
kritéria)

Výpočet kritéria

Zdroj údajov

Kauzalita kritéria
environmentálne prijateľnejších módov
dopravy.

Intenzita
individuálnej
automobilovej
dopravy
(hodnotiace)

Vážený priemer jednotlivých bodov
sčítania priemernej ročnej dennej
intenzity (mimo diaľnic a rýchlostných
ciest)

Celoštátne sčítanie
dopravy v roku 2010,
dopravný generel

Selekcia vhodných úsekov pre získanie
lokalít s najvyšším prínosom realizácie
opatrení.

Vybavenie
Dostupnosť využívanej železničnej
železničnou, alebo
stanice/zastávky do 3 km
autobusovou
stanicou/(vzdialenosť
v km)
(hodnotiace)

ŽSR

Počet ľudí bývajúcich/zamestnaných v
danej lokalite vytvára dopyt po mobilite
ľudí z domu do miesta výkonu práce a
naopak;

Počet žiakov škôl.
(hodnotiace)

Súčet počtu žiakov druhého stupňa
základných a stredných škôl a
študentov vysokých škôl k celkovému
počtu obyvateľov

Ústav informácií a
prognóz školstva

Počet ľudí zamestnaných v danej lokalite
vytvára dopyt po mobilite ľudí z domu do
miesta sídla školy; vyšší počet žiakov a
študentov znamená väčšiu nutnosť
vytvoriť dopravné koridory na presun ľudí
do/zo školy.

Relatívny počet
spojov
(hodnotiace)

Počet spojov za deň / celkový počet
obyvateľov

Dopravný podnik,
súkromní
prepravcovia, ŽSR

V lokalitách, kde neexistuje dobré spojenie
verejnou dopravou, vzniká potenciál pre
využitie nemotorovej dopravy.
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Zvolená ÚIJ

Kritérium / (typ
kritéria)

Výpočet kritéria

Zdroj údajov

Kauzalita kritéria

Významná
infraštruktúra
(významný
zamestnávateľ nad
300 zamestnancov)
(hodnotiace /
selektívne)

Početnosť výskytu významnej
infraštruktúry

Regionálny plán
dopravnej obsluhy,
Plán udržateľnej
mobility

Existencia regionálnej a nadregionálnej
infraštruktúry zvyšuje pravdepodobnosť
mobility, t.j. znamená väčšiu nutnosť
vytvoriť dopravné koridory aj pre
nemotorovú dopravu.

Nehodovosť
cyklistov

Nehodovosť cyklistov za posledných
5 rokov

Štatistiky dopravnej
nehodovosti,
prezídium policajného
zboru.
Krajské riaditeľstvo
policajného zboru
(údaje by mali mať
okresné).

Predpoklad nárastu využívania
nemotorovej dopravy ak sa vybudujú
bezpečné cyklodopravné trasy.

ŠC 2.1.1: Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na
komunitnej úrovni
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Posudzovaná
oblasť
špecifického
cieľa

Zvolená
ÚIJ

Kritérium / (typ
kritéria)

Deinštitucionalizác
ia vybraných
zariadení
sociálnych služieb

Okres
(LAU1)
(alternatív
a 1)

Vybavenosť územia
pobytovými
zariadeniami
sociálnych služieb
(selektívne/hodnotia
ce)

Kapacita všetkých pobytových
celoročných zariadení v okrese
(ZpS, DSS, ŠZ - len kapacita
celoročnej pobytovej služby) v
pomere k súčtu seniorov (62+) a
osôb s ŤZP (menej ako 62) v
okrese resp. koľko osôb cieľovej
skupiny pripadá na jedno miesto
v pobytových celoročných
službách. Územiu, kde je
pobytová služba
najprístupnejšia, pridelíme
najvyššie bodové ohodnotenie
potenciálu sociálneho vylúčenia.

Seniori 62+ :
demografické údaje
zo ŠÚ, osoby so
ZŤP: štatistické
výkazy ÚPSVR o
počte poberateľov
príspevkov na
kompenzáciu ŤZP,
register
poskytovateľov
sociálnych služieb v
kraji

Hlavným výsledkom bude
zmena podielu
inštitucionálnej a komunitnej
starostlivosti v prospech
komunitnej v oblasti
sociálnych služieb. Kritérium
hodnotí, aká je vybavenosť
územia inštitucionálnymi
službami a v ktorých
okresoch by mala prebehnúť
deinštitucionalizácia
zariadení, pretože je tam
nadpriemerná vybavenosť
územia inštitucionálnymi
službami.

Veľkokapacitnosť
pobytových
zariadení - miera
rizika
inštitucionalizácie
(hodnotiace)

DSS, ZpS, ŠZ, ZPB a
Rehabilitačné stredisko – všetko
s celoročným pobytom.
Porovnáme, či sa na jednej
adrese poskytuje so službou
DSS aj iná z vyššie uvedených.
Vo výpočte sa spriemeruje
kapacita, pričom v zariadeniach
poskytujúcich viaceré pobytové
služby berieme do úvahy
celkovú kapacitu. Územiu, kde je

Register
poskytovateľov
sociálnych služieb

Zmena podielu
inštitucionálnej a komunitnej
starostlivosti v prospech
komunitnej v oblasti
sociálnych služieb. Veľká
kapacita zariadenia je jedným
z rizík inštitucionalizácie.
Posledná novela zákona pre
pobytové služby považuje za

Výpočet kritéria

Zdroj údajov

Kauzalita kritéria
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Posudzovaná
oblasť
špecifického
cieľa

Zvolená
ÚIJ

Kritérium / (typ
kritéria)

Výpočet kritéria

Zdroj údajov

najvyššia priemerná kapacita
DSS, pridelíme najvyššie bodové
ohodnotenie potenciálu
sociálneho vylúčenia.

NUTS3
(úroveň
operácie –
navzájom
sa
posudzujú
sa
konkrétne
zariadenia
)
(alternatív
a 2)
odporúčan
á-

Kauzalita kritéria

hranicu kapacitu 40. Kritérium
zamerané na DSS.

Celoročná pobytová
forma
(selektívne)

Celoročná pobytová forma
(predstavuje celkovú hodnotu
priradenej váhy kritéria)

Register
poskytovateľov
sociálnych služieb na
VÚC

V tomto kritériu je
zadefinovaná priorita
zariadení s celoročným
pobytom. Ide o sociálnu
službu s najväčším
zastúpením veľkokapacitných
zariadení.

Zariadenia s
kapacitou nad 40
prijímateľov sociálnej
služby
(selektívne /
hodnotiace kritérium)

Zariadenia, ktorých kapacita je
nižšia alebo rovná 40
prijímateľov sociálnej služby
budú pokladané za inštitúcie
spĺňajúce aktuálne požiadavky
dané zákonom č. 448/2008 Z. z.
a nebudú predmetom podpory.

ŠU SR, Register
poskytovateľov
sociálnych služieb na
VÚC

Špecifickým cieľom pre
oblasť sociálnych služieb je
podporiť prechod služieb a
výkonu aktivít z
inštitucionálnej formy na
komunitnú. Pričom v zmysle
zákona č. 448/2008 Z. z. je
potrebné rešpektovať, že
maximálne prípustná kapacita
novovznikajúcich ZSS je
stanovená na 40.
Vychádzajúc z toho, potom
11

Posudzovaná
oblasť
špecifického
cieľa

Zvolená
ÚIJ

Kritérium / (typ
kritéria)

Výpočet kritéria

Zdroj údajov

Kauzalita kritéria

túto kapacitu pokladáme za
vhodné selektívne kritérium,
prostredníctvom ktorého je
možné dosiahnuť redukciu
zoznamu ZSS na tie, ktoré v
súčasnosti najviac potrebujú
finančnú podporu za účelom
skvalitnenia poskytovaných
služieb a výkonu opatrení.
Miera
inštitucionalizácie
(hodnotiace
kritérium)

Kritérium predstavuje kapacita
celoročne poskytovaných
pobytových služieb v zariadení.

ŠU SR, Register
poskytovateľov
sociálnych služieb
VÚC

Prostredníctvom tohto kritéria
vieme porovnať úroveň
inštitucionálnej vybavenosti
pobytovými službami a
následne stanoviť, v ktorých
zariadeniach by sa mala
uskutočniť
deinštitucionalizácia.
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Posudzovaná
oblasť
špecifického
cieľa

Zvolená
ÚIJ

Kritérium / (typ
kritéria)

Umiestnenie
zariadenia
sociálnych služieb
Splnenie povinnosti
poskytovateľa na
požiadavky
vnútorného
prostredia budov a
minimálne
požiadavky na byty
nižšieho štandardu a
na ubytovacie
zariadenia.
(hodnotiace
kritérium)
Druh poskytovanej
služby v zariadení

Výpočet kritéria

Zdroj údajov

Kauzalita kritéria

Ak sa nachádzajú zariadenia v
národných kultúrnych
pamiatkach, nie je možné
zabezpečiť podmienky v zmysle
všeobecných technických
požiadaviek na výstavbu a
všeobecné technické požiadavky
na stavby užívané fyzickými
osobami s obmedzenou
schopnosťou (prípady, kedy
poskytovateľ nie je schopný
zabezpečiť kvalitu
poskytovaných služieb v zmysle
§ 9 odst. 4 a 5. zákona
448/2008 z.z.

Register národných
kultúrnych pamiatok
(VÚC, MK SK)

Účelom kritéria je prioritne
podporiť prechod z
inštitucionálnej na komunitnú
starostlivosť tie zariadenia
sociálnych služieb, ktoré
poskytujú sociálne služby pre
klientov v objektoch, ktoré sú
vyhlásené za národné
kultúrne pamiatky.

1. DSS, Špecializované
zariadenie = 100% hodnoty
kritéria

Register
poskytovateľov
sociálnych služieb
(VÚC)

V tomto kritériu bude
zadefinovaná priorita
zariadení, kde prvoradou
bude cieľová skupina
zdravotne postihnutých
občanov (DSS) a v druhom
rade cieľová skupina
seniorov. V IROP je ako
prioritná cieľová skupina pre
deinštitucionalizáciu

2. Kombinácia DSS a Zariadenie
pre seniorov + špecializované
zariadenia = 50% hodnoty
kritériá
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Posudzovaná
oblasť
špecifického
cieľa

Zvolená
ÚIJ

Kritérium / (typ
kritéria)

Výpočet kritéria

Zdroj údajov

stanovená skupina ľudí so
zdravotným postihnutím (str.
57. V.1.3.IROP)

3. Ostatné = hodnota kritéria je
0.

Deinštitucionalizác
ia vybraných
zariadení výkonu
SPO a SK

Okres
(LAU1)
(alternatív
a 1)

Kauzalita kritéria

Existencia
zariadenia, alebo
jeho vysunutého
pracoviska
(selektívne)

Kritérium je splnené ak je
splnená podmienka existencie
zariadenia.

ÚPSVaR

Zásadný selektívny
determinant vybraného
územia inštitucionalizácie v
komunitnej oblasti.

Vybavenosť územia
pobytovými
zariadeniami
(hodnotiace)

Podiel počtu detí v náhradnej
starostlivosti - detí umiestnených
v DeD v profesionálnych
rodinách detských domovov a v
samostatných skupinách
(započítava sa iba 1 samostatná
skupina, ktorá je umiestnená v
rodinnom dome alebo byte) k
celkovému počtu detí
umiestnených v DeD.

Štatistické výkazy
MPSVR, ÚPSVaR

Zmena podielu
inštitucionálnej a komunitnej
starostlivosti v prospech
komunitnej v oblasti výkonu
opatrení na zabezpečenie
náhradnej starostlivosti. Pre
oblasť náhradnej starostlivosti
sa bude sledovať ukazovateľ
podiel detí v DeD, ktorým je
poskytovaná starostlivosť v
rámci komunity na celkovom
počte detí v DeD. Kritérium
vybavenosť pobytovými
službami - variant náhradná
starostlivosť odkazuje priamo
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Posudzovaná
oblasť
špecifického
cieľa

Zvolená
ÚIJ

Kritérium / (typ
kritéria)

Výpočet kritéria

Zdroj údajov

Kauzalita kritéria

na naplnenie ukazovateľa
IROP.

Existencia
strategickej
infraštruktúry

Hodnota kritéria sa prideľuje
nasledovne: Centrum detí – 50,
Domov detí – 10 bodov

Koncepcia
zabezpečovania
výkonu súdnych
rozhodnutí v
detských domovoch
na roky 2012 –2015 s
výhľadom do roku
2020 - Plán
transformácie a
deinštitucionalizácie
náhradnej
starostlivosti

MPSVaR SR schválilo
koncepčný a plánovací
dokumentu UPSVaR:
Koncepcia zabezpečovania
výkonu súdnych rozhodnutí v
detských domovoch na roky
2012 –2015 s výhľadom do
roku 2020 - Plán
transformácie a
deinštitucionalizácie
náhradnej starostlivosti.
Tento dokument je záväzný aj
pre rozvojové stratégie BSK.
Koncepcia považuje za
pozitívny krok smerom k
deinštitucionalizácii DeD
prechod od Detského
domova zriadeného ako
Centrum detí k Detskému
domovu zriadeného ako
Domov detí. Preto kritérium
15

Posudzovaná
oblasť
špecifického
cieľa

Zvolená
ÚIJ

Kritérium / (typ
kritéria)

Výpočet kritéria

Zdroj údajov

Kauzalita kritéria

Strategická infraštruktúra
rešpektuje práve tento zámer.

NUTS3
(úroveň
operácie –
navzájom
sa
posudzujú
sa
konkrétne
zariadenia
)
(alternatív
a 2)

Súlad s koncepciou
zabezpečovania
výkonu súdnych
rozhodnutí v
zariadeniach
(platnosť od 2016)
(Selektívne)

Zariadenia sú identifikované v
prílohovej časti koncepcie
zabezpečovania výkonu súdnych
rozhodnutí v zariadeniach.

ÚPSVaR – prílohová
časť koncepcie

Kritérium hodnotí súlad s
prílohovou časťou Koncepcie
zabezpečovania výkonu
súdnych rozhodnutí v
zariadeniach

Kapacita
objektu/objektov
zariadenia

Kapacita objektu/ objektov
zariadenia, ktoré sú
identifikované v prílohovej časti
koncepcie zabezpečovania
výkonu súdnych rozhodnutí v
zariadeniach. Hodnota kritéria sa
prideľuje nasledovne: 50 –
zariadenie má minimálne jeden
objekt s kapacitou nad 60 alebo
zariadenie má minimálne dva
objekty s kapacitou vyššou ako
40; 30 – zariadenie má

ÚPSVaR – prílohová
časť koncepcie

Pri realizácii procesu
transformácie DeD na
starostlivosť poskytovanú na
komunitnej úrovni je logickým
kritériom kapacita objektu
zariadenia. Čím má DeD
vyššiu kapacitu
objektu/objektov, tým je
naliehavejšia potreba jeho
transformácie.
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Posudzovaná
oblasť
špecifického
cieľa

Zvolená
ÚIJ

Kritérium / (typ
kritéria)

Výpočet kritéria

Zdroj údajov

Kauzalita kritéria

minimálne jeden objekt s
kapacitou vyššou ako 40 a
nižšou ako 60; 10 – zariadenie
nemá objekt s kapacitou vyššou
ako 40.

Miera
inštitucionalizácie
(hodnotiace)

Podiel počtu detí v náhradnej
starostlivosti – detí
umiestnených v detských
domovoch v profesionálnych
rodinách detských domovov a v
samostatných skupinách
(započítava sa iba 1 samostatná
skupina, ktorá je umiestnená v
rodinnom dome alebo byte) k
celkovému počtu detí
umiestnených v zariadeniach na
výkon rozhodnutia súdu (detské
domovy, krízové centrá, atď.).
Pri výpočte tohto kritéria sa
vychádza z metodiky MPSVaR
SR použitej pri stanovovaní
ukazovateľa pri IROP.

Štatistické výkazy
MPSVR, ÚPSVaR

Hlavným výsledkom bude
zmena podielu
inštitucionálnej a komunitnej
starostlivosti v prospech
komunitnej v oblasti výkonu
opatrení na zabezpečenie
náhradnej starostlivosti. Pre
oblasť náhradnej starostlivosti
sa bude sledovať ukazovateľ
podiel detí v detských
domovoch, ktorým je
poskytovaná starostlivosť v
rámci komunity na celkovom
počte detí v detských
domovoch. Kritérium
vybavenosť pobytovými
službami – variant náhradná
starostlivosť odkazuje priamo
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Posudzovaná
oblasť
špecifického
cieľa

Zvolená
ÚIJ

Kritérium / (typ
kritéria)

Výpočet kritéria

Zdroj údajov

Kauzalita kritéria

na naplnenie ukazovateľa
IROP.
Podpora
poskytovania
služieb na
komunitnej úrovni
pre osoby so
zdravotným
postihnutím

Obec
(LAU 2)

Vybavenosť územia
komunitnými
službami pre osoby
so zdravotným
postihnutím
(hodnotiace)

Kritérium sa počíta ako pomer
medzi súčasnou kapacitou
komunitných služieb pre osoby
so zdravotným postihnutím a
celkovým počtom osôb so
zdravotným postihnutím.

Register
poskytovateľov
služieb v kraji, osoby
so ZŤP: štatistické
výkazy ÚPSVaR o
počte poberateľov
príspevkov na
kompenzáciu ŤZP

Primeraná vybavenosť
územia službami pre
obyvateľov je prvým
predpokladom ich
spokojnosti. Hlavným
výsledkom špecifického cieľa
bude zmena podielu
inštitucionálnej a komunitnej
starostlivosti v prospech
komunitnej.

Komplexnosť
komunitných služieb
pre osoby so
zdravotným
postihnutím
(hodnotiace
kritérium)

Týmto kritériom sa sleduje
zastúpenie komunitných služieb
pre osoby so zdravotným
postihnutím v obciach vo vzťahu
ku komplexnosti služieb pre túto
cieľovú skupinu. Do úvahy
berieme sociálne služby podľa
zákona 448/2008, ktoré môže
využívať táto cieľová skupina.

Demografická
štatistika, register
poskytovateľov +
štatistický úrad

Kritérium vybavenosti územia
komplexnými službami pre
danú cieľovú skupinu
napomôže, aby sa pomocou
komunitných služieb a
prevencie uspokojovala
široká škála potrieb osôb so
ZTP vrátane potrieb osôb s
duševnými poruchami. Široký
výber a dostupnosť
komunitných služieb je
najlepšou prevenciou pred

Z hľadiska vzájomnej
porovnateľnosti ÚIJ bude
kritérium môže byť vypočítané
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Posudzovaná
oblasť
špecifického
cieľa

Zvolená
ÚIJ

Kritérium / (typ
kritéria)

Výpočet kritéria

Zdroj údajov

pomerne vo vzťahu k celkovému
počtu osôb v zvolenej ÚIJ.
Počet obyvateľov na
území, kde majú
poskytovať služby
pre osoby so
zdravotným
postihnutím
(hodnotiace)

Podľa počtu obyvateľov obciam
nad 4000 pridelíme plný počet
bodov. Obciam pod 4000
prepočítame hodnotu
nasledovne: obciam s počtom
obyvateľov 3999 – 2000
pridelíme 10 bodov, obciam
1999-1000 pridelíme 5 bodov,
menej ako 999 1 bod.

Kauzalita kritéria

vytváraním tlaku na pobytové
služby.
Demografická
štatistika, register
poskytovateľov

Kritérium počtu obyvateľov na
území, kde sú
zabezpečované služby pre
danú cieľovú skupinu
napomôže rentabilnosti týchto
služieb. Podľa štandardov
minimálnej vybavenosti obcí
by práve obce nad 4000 resp.
5000 mali mať pomerne
pestrú škálu služieb, ktoré
môžu byť využívané občanmi
so zdravotným postihnutím.
Nevyužitý potenciál sa
zvyšuje s veľkosťou obce,
pokiaľ primerane nerastie aj
vybavenosť komunitnými
službami tak, aby boli
saturované potreby všetkých
rizikových sociálnych skupín.
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Posudzovaná
oblasť
špecifického
cieľa
Podpora
poskytovania
služieb na
komunitnej úrovni
pre seniorov

Zvolená
ÚIJ

Obec
(LAU 2)

Kritérium / (typ
kritéria)

Výpočet kritéria

Zdroj údajov

Kauzalita kritéria

Vybavenosť územia
komunitnými
službami pre
seniorov
(hodnotiace
kritérium)

Kritérium sa počíta ako pomer
medzi súčasnou kapacitou
komunitných služieb pre
seniorov v obci a celkovým
počtom seniorov. Interpretácia:
Platí, čím vyšší je nevyužitý
potenciál, tým naliehavejšie je
vybavenie obce potrebnými
službami.

Register
poskytovateľov
služieb v kraji, seniori
62+ : demografické
údaje zo ŠÚ SR

Primeraná vybavenosť
územia službami pre
obyvateľov je prvým
predpokladom ich
spokojnosti. Prístupnosť
sociálnych služieb je aj
jedným z hlavných kritérií
hodnotenia úrovne služieb z
hľadiska napĺňania
medzinárodných štandardov.
Pre toto kritérium sa berie do
úvahy len kapacita služieb,
ktoré sú určené seniorom,
teda denný stacionár,
rehabilitačné stredisko,
zariadenie opatrovateľskej
služby.

Komplexnosť
komunitných služieb
pre seniorov
(hodnotiace
kritérium)

Týmto kritériom sa sleduje
zastúpenie komunitných služieb
pre seniorov v obciach vo vzťahu
ku komplexnosti služieb pre túto
cieľovú skupinu. Hodnotí sa
primeranosť komunitných služieb
veľkosti obce a akú pestrú paletu
služieb pre seniorov v obci
ponúka - zákon 448/2008 Z.z.

Demografická
štatistika, register
poskytovateľov
služieb

Kritérium vybavenosti územia
komplexnými službami pre
seniorov má zabezpečiť, aby
sa pomocou komunitných
služieb uspokojovali potreby
všetkých cieľových skupín
obyvateľov miest a obcí.
Široký výber a dostupnosť
komunitných služieb je
20

Posudzovaná
oblasť
špecifického
cieľa

Zvolená
ÚIJ

Kritérium / (typ
kritéria)

Výpočet kritéria

Zdroj údajov

najlepšou prevenciou pred
vytváraním tlaku na pobytové
služby. Nevyužitý potenciál
sa zvyšuje s veľkosťou obce,
pokiaľ primerane nerastie aj
vybavenosť komunitnými
službami tak, aby boli
saturované potreby všetkých
rizikových sociálnych skupín.

Do skupiny služieb pre seniorov
nepočítame služby, ktoré majú
viac preventívny a aktivizačný
charakter - denné centrá,
jedáleň, pretože tento typ služby
by sa nemal obmedzovať podľa
veľkosti obce

Počet obyvateľov na
území, kde sa
poskytujú služby pre
seniorov
(hodnotiace
kritérium)

Podľa počtu obyvateľov napr.
obciam nad 2000 pridelíme plný
počet bodov. Obciam pod 2000
pridelíme hodnotu nasledovne:
1999-1000 10 bodov, menej ako
999 5 bodov.
Ak by sa obce s nižším počtom
obyvateľov spojili – budú
posúdené v rámci veľkosti obce
podľa súčtu obyvateľov v danom
území.

Kauzalita kritéria

Demografická
štatistika, register
poskytovateľov
služieb

Kritérium počtu obyvateľov na
území, kde sú
zabezpečované služby pre
danú cieľovú skupinu
napomôže rentabilnosti týchto
služieb. Podľa štandardov
minimálnej vybavenosti obcí
by práve obce nad 2000
obyvateľov by mali mať istú
škálu služieb, ktoré môžu byť
využívané občanmi
seniorského veku.
Nevyužitý potenciál sa
zvyšuje s veľkosťou obce,
pokiaľ primerane nerastie aj
vybavenosť komunitnými
službami tak, aby boli
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Posudzovaná
oblasť
špecifického
cieľa

Zvolená
ÚIJ

Kritérium / (typ
kritéria)

Výpočet kritéria

Zdroj údajov

Kauzalita kritéria

saturované potreby všetkých
rizikových sociálnych skupín.

Starnutie
obyvateľstva
(Hodnotiace)

Kritérium vypočítame ako pomer
medzi produktívnym
obyvateľstvom a obyvateľmi,
ktorí prekročili vek 65 rokov. V
lokalitách s vyšším počtom
seniorov je väčšia potreba
budovania komunitných služieb
pre seniorov.

ŠÚ SR

Štatistiky dlhodobo
upozorňujú na nárast
percentuálneho podielu
seniorov v spoločnosti.
Predpokladáme, že
komunitné služby pre
seniorov je potrebné budovať
v tých lokalitách, v ktorých je
starnutie najmarkantnejšie, čo
nám umožní práve uplatnenie
tohto kritéria. Pri
nedostatočných kapacitách
zostávajú seniori izolovaní vo
vlastných bytoch, alebo sú
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Posudzovaná
oblasť
špecifického
cieľa

Zvolená
ÚIJ

Kritérium / (typ
kritéria)

Výpočet kritéria

Zdroj údajov

Kauzalita kritéria

nútení využívať celoročné
pobytové formy starostlivosti.

Podpora
poskytovania
služieb krízovej
intervencie na
komunitnej úrovni

Obec
(LAU 2)

Vybavenosť územia
službami krízovej
intervencie na
komunitnej úrovni
(hodnotiace)

Kritérium sa počíta ako pomer
medzi súčasnou kapacitou
komunitných služieb krízovej
intervencie v obci a
potencionálnej skupiny
obyvateľstva v krízovej situácii,.
Interpretácia: Platí, čím vyšší je
nevyužitý potenciál, tým
naliehavejšie je vybavenie obce
potrebnými službami

Register
poskytovateľov
služieb v kraji,
demografické údaje
zo ŠÚ, VÚC

Primeraná vybavenosť
územia službami pre
obyvateľov je prvým
predpokladom ich
spokojnosti. Prístupnosť
sociálnych služieb je aj
jedným z hlavných kritérií
hodnotenia úrovne služieb z
hľadiska napĺňania
medzinárodných štandardov.
Pre toto kritérium sa berie do
úvahy len kapacita služieb
krízovej intervencie zariadenie núdzového
bývania, útulok, nocľaháreň a
domov na polceste.

Komplexnosť služieb
krízovej intervencie
(hodnotiace)

Týmto kritériom sa sleduje
zastúpenie komunitných služieb
krízovej intervencie v obciach vo
vzťahu ku komplexnosti služieb
pre cieľovú skupinu. Hodnotí sa

Demografická
štatistika, register
poskytovateľov

Kritérium vybavenosti územia
komplexnými službami
krízovej intervencie má
zabezpečiť, aby sa pomocou
komunitných služieb a
23

Posudzovaná
oblasť
špecifického
cieľa

Zvolená
ÚIJ

Kritérium / (typ
kritéria)

Výpočet kritéria

primeranosť komunitných služieb
veľkosti obce a akú pestrú paletu
služieb krízovej intervencie v
obci ponúka - určujúci je zákon
448/2008 Z. z. Služby krízovej
intervencie sú najmä v
podmienkach väčších miest
nevyhnutnou súčasťou (preto je
vhodné uprednostniť územia s
počtom obyvateľov napr. nad 10
000)

Zdroj údajov

Kauzalita kritéria

prevencie uspokojovali
potreby všetkých cieľových
skupín obyvateľov miest a
obcí. Široký výber a
dostupnosť komunitných
služieb je najlepšou
prevenciou pred vytváraním
tlaku na pobytové služby.
Služby krízovej intervencie sú
najmä v podmienkach
väčších miest nevyhnutnou
súčasťou. Kvalitné a široké
spektrum terénnych a
ambulantných služieb
krízovej intervencie pomôže
predchádzať nárastu
sociálneho napätia,
kriminality, vynútených
umiestnení do pobytových
služieb, hospitalizácií,
nariadeniam výkonu opatrení
SPO a SK a pod.
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Posudzovaná
oblasť
špecifického
cieľa

Podpora
poskytovania
preventívnych
služieb a
vykonávania
opatrení SPO a

Zvolená
ÚIJ

Obec
(LAU 2)

Kritérium / (typ
kritéria)

Výpočet kritéria

Zdroj údajov

Kauzalita kritéria

Počet obyvateľov na
území, kde sa
poskytujú služby
krízovej intervencie
(hodnotiace)

Podľa počtu obyvateľov obciam
napr. nad 8000 pridelíme plný
počet bodov. Obciam pod 8000
pridelíme hodnotu nasledovne:
7999-4000 10 bodov, 3999-2000
5 bodov, menej ako 1999 1 bod.
Ak by sa obce s nižším počtom
obyvateľov spojili – budú
posúdené v rámci veľkosti obce
podľa súčtu obyvateľov v danom
území.

Demografická
štatistika, register
poskytovateľov

Kritérium počtu obyvateľov na
území, kde sú
zabezpečované služby pre
danú cieľovú skupinu
napomôže rentabilnosti týchto
služieb. Napriek tomu, že
Štandardy minimálnej
vybavenosti obcí navrhujú
služby krízovej intervencie
zabezpečovať pre územie s
30 000 obyvateľmi.
Nevyužitý potenciál sa
zvyšuje s veľkosťou obce,
pokiaľ primerane nerastie aj
vybavenosť komunitnými
službami tak, aby boli
saturované potreby všetkých
rizikových sociálnych skupín.

Komplexnosť
preventívnych
služieb a
vykonávania
opatrení SPO a SK
(hodnotiace)

Týmto kritériom sa sleduje
zastúpenie komunitných služieb
preventívneho charakteru a
vykonávanie opatrení SPO a SK
v obciach vo vzťahu ku
komplexnosti služieb pre
obyvateľstvo obce. Hodnotí sa
akú pestrú paletu služieb pre

Demografická
štatistika, register
poskytovateľov

Kritérium vybavenosti územia
komplexnými službami
preventívneho charakteru a
zastúpenie akreditovaných
subjektov na výkon opatrení
SPO a SK má zabezpečiť,
aby sa pomocou komunitných
služieb a prevencie
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Posudzovaná
oblasť
špecifického
cieľa
SK na komunitnej
úrovni

Zvolená
ÚIJ

Kritérium / (typ
kritéria)

Výpočet kritéria

preventívneho charakteru v obci
ponúka a prítomnosť
akreditovaných subjektov na
výkon opatrení SPO a SK v obci.
Hodnotí sa prítomnosť
ambulantných služieb a
terénnych služieb (denné
centrum, jedáleň, práčovňa,
požičiavanie pomôcok,
nízkoprahové denné centrum,
nízkoprahové denné centrum pre
deti a rodinu, komunitné
centrum, rodinného a
pracovného života,
monitorovanie a signalizácia
potreby, sociálne poradenstvo
základné aj špecializované) a
akreditovaných subjektov na
výkon opatrení vrátane
resocializačných stredísk, v
pomere k celkovému počtu
obyvateľov v obci.

Zdroj údajov

Kauzalita kritéria

uspokojovali potreby všetkých
cieľových skupín obyvateľov
miest a obcí. Široký výber a
dostupnosť komunitných
služieb je najlepšou
prevenciou pred vytváraním
tlaku na pobytové služby.
Kritérium dostatočne rozlišuje
druhy služieb a rôznorodosť
sídelnej štruktúry, čím vytvára
obraz o stave pokrytia
územia. Tento typ služby by
sa nemal obmedzovať podľa
veľkosti obce - vieme tak
podporiť seniorov, osoby so
ZTP aj bezdomovcov resp.
osoby a rodiny v kríze.
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Posudzovaná
oblasť
špecifického
cieľa

Zvolená
ÚIJ

Kritérium / (typ
kritéria)

Počet obyvateľov na
území, kde sa
poskytujú
preventívne služby a
vykonávajú
opatrenia SPO a SK
na komunitnej úrovni
(hodnotiace)

Výpočet kritéria

Podľa počtu obyvateľov obciam
nad 2000 pridelíme plný počet
bodov. Obciam pod 2000 sa
pridelí hodnota nasledovne:
1999-1000 10 bodov, menej ako
1999 5 bodov.
Ak by sa obce s nižším počtom
obyvateľov spojili – budú
posúdené v rámci veľkosti obce
podľa súčtu obyvateľov v danom
území.

Zdroj údajov

Demografická
štatistika, evidencia
MPSVaR SR

Kritérium počtu obyvateľov na
území, kde sú
zabezpečované služby pre
danú cieľovú skupinu
napomôže rentabilnosti týchto
služieb. Preventívne služby a
výkon opatrení sú veľmi
dôležité a jeho ľahká
dostupnosť môže napomôcť
predchádzať vzniku
odkázanosti na iný typ služby
alebo krízovej situácii. Preto
považujeme za relevantné
územie s 2000 obyvateľmi.
Nevyužitý potenciál sa
zvyšuje s veľkosťou obce,
pokiaľ primerane nerastie aj
vybavenosť komunitnými
službami tak, aby boli
saturované potreby všetkých
rizikových sociálnych skupín.

ŠU SR, databáza
MPSVR SR,
Evidencia VÚC
zariadení
vykonávajúcich

Predchádzanie vzniku
nežiaduceho správania, alebo
sociálneho vylúčenia či
diskriminácie je závislá na
dostupnosti kvalitných

Pozn: Kritérium sa neuplatní pre
projektové zámery týkajúce sa
resocializačných zariadení
(celkovo je v SR 18 zariadení s
celoštátnou pôsobnosťou).

Dostupnosť služby
(hodnotiace)

Kritérium vypočítame ako pomer
existujúcej kapacity v oblasti
SPOD a SK a preventívnych
služieb na komunitnej úrovni k

Kauzalita kritéria
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Posudzovaná
oblasť
špecifického
cieľa

Podpora služieb
starostlivosti o
dieťa do troch
rokov veku na
komunitnej úrovni

Zvolená
ÚIJ

Obec
(LAU 2)

Kritérium / (typ
kritéria)

Vybavenosť územia
zariadeniami služieb
starostlivosti pre deti
do 3 rokov (detské
jasle)
(hodnotiace)

Výpočet kritéria

Zdroj údajov

Kauzalita kritéria

celkovému počtu obyvateľov v
posudzovanom území.

opatrenia
sociálnoprávnej
ochrany detí a
sociálnej kurately

preventívnych služieb a
výchovných programoch.

Kritérium vypočítame ako pomer
percenta detí do 3 rokov, na
ktoré niekto poberá príspevok na
starostlivosť o dieťa voči
kapacite zariadení pre deti do 3
rokov.

Zoznam zariadení
starostlivosti o deti do
6 rokov na
regionálnom úrade
verejného
zdravotníctva:
kapacita a vekové
zloženie detí, miesto
poskytovania služby
– do úvahy sa berú
len zariadenia, ktoré
boli pre deti do 3
rokov;

Naplnenie kritéria je
predpokladom dosiahnutia
špecifického cieľa - rozvoj
služieb starostlivosti o dieťa
do troch rokov veku, čo
vytvára priestor pre zvýšenie
zamestnanosti žien
starajúcich sa o dieťa v
danom veku, resp. ich návrat
alebo vstup na trh práce
zosúlaďovania. Týmto
kritériom sa posudzuje
vybavenosť územia službami
starostlivosti o deti do troch
rokov v pomere k
predpokladanému dopytu
rodičov, ktorí poberajú
príspevok na starostlivosť o
dieťa a teda je predpoklad, že
budú mať záujem o takúto
službu, alebo ju už využívajú.

demografická
štatistika: počet
narodených detí (na
ktoré sa poberá
príspevok); štatistika
UPSVAR: počet
poberateľov
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Posudzovaná
oblasť
špecifického
cieľa

Zvolená
ÚIJ

Kritérium / (typ
kritéria)

Výpočet kritéria

Zdroj údajov

Kauzalita kritéria

príspevku na
starostlivosť o dieťa
Počet obyvateľov
územia, kde sa majú
poskytovať služby
zariadenia pre deti
do 3 rokov

Prepočet na relatívnu hodnotu
kritéria podľa počtu obyvateľov.
Ak by sa obce s nižším počtom
obyvateľov spojili – budú
posúdené v rámci veľkosti obce
podľa súčtu obyvateľov v danom
území.

Demografická
štatistika

V sídlach s vyšším počtom
obyvateľov a teda aj vyššou
zamestnanosťou je vyšší
záujem o služby starostlivosti
o deti do 3 rokov, pritom
rodičia/poberatelia príspevku
na starostlivosť o dieťa
nemajú v danom sídle
nemajú trvalé bydlisko (buď z
dôvodu, že zariadenie sa
nachádza v blízkosti ich
práce alebo z dôvodu, že v
dotknutom území pracuje
veľa obyvateľov, ktorí tu
nemajú nahlásený trvalý
pobyt).

Podiel detí do 3
rokov veku

Počet deti do troch rokov veku v
obci / celkový počet obyvateľov
obce.

Demografická
štatistika

Kritérium signalizuje vyššiu
potrebu vybavenosti územia
službami starostlivosti o dieťa
do 3 rokov veku v obciach s
vyšším podielom detí v tomto
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Posudzovaná
oblasť
špecifického
cieľa

Zvolená
ÚIJ

Kritérium / (typ
kritéria)

Výpočet kritéria

Zdroj údajov

Kauzalita kritéria

veku na celkovom počte
obyvateľov.
Dostupnosť služby
(hodnotiace)

Potreba zariadení
pre deti do 3 rokov
(hodnotiace)

Kritérium vypočítame ako pomer
medzi zistenou kapacitou
zariadení pre deti vo veku 0-3
roky a počtom detí v
zodpovedajúcom veku v obci.

ŠÚ SR, vlastné
zistenia

Kritérium sa vypočíta ako podiel
detí do 3 rokov veku
umiestnených v detských
jasliach a materských školách ku
kapacite zariadení služieb
starostlivosti o deti do 3 rokov.
Pre posúdenie potrebnosti jaslí
sa vychádza z počtu detí, ktoré
ešte nedovŕšili 3 roky a
navštevujú materskú školu.
Zisťujeme o aké percento je

ŠÚ SR, vlastné
zistenia

Regionálne úrady
verejného
zdravotníctva.

Regionálne úrady
verejného
zdravotníctva.

Deti vo veku 0-3 roky
potrebujú celodennú
výchovnú starostlivosť, čo
znamená, že jeden z rodičov
v prípade absencie vhodných
zariadení zostáva v
domácnosti, aby sa postaral o
dieťa. Vybudovaním
zariadení pre deti do 3 rokov
bude umožnené týmto
rodičom nastúpiť do
pracovného procesu.
Pre posúdenie územia je
jedným zo základných kritérií
vybavenosť územia
zariadeniami pre deti do 3
rokov. Vychádzame z
predpokladu, že rodičia, ktorí
umiestnili dieťa do materskej
školy, aj keď nedovŕšilo 3
roky, potrebovali zosúladiť
svoj pracovný a rodinný život.
Preto ak by sa v daných
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Posudzovaná
oblasť
špecifického
cieľa

Zvolená
ÚIJ

Kritérium / (typ
kritéria)

Výpočet kritéria

Zdroj údajov

lokalitách zvýšila kapacita
zariadení pre deti do 3 rokov,
predpokladáme jej využitie a
zároveň odľahčenie tlaku na
materskú školu.

potrebné minimálne zvýšiť
kapacitu zariadení služieb
starostlivosti o deti, aby deti do 3
rokov veku mohli byť v im
primeranom zariadení.
Ekonomická aktivita
žien

Podiel zamestnaných žien v
produktívnom veku (alebo
reverzne podiel nezamestnaných
žien v regióne)

Kauzalita kritéria

Štatistický úrad,
Eurostat (OECD)

Vyšší podiel žien
zamestnaných v
produktívnom veku vytvára
vyšší nárok na potrebu
vybavenia územia
zariadeniami pre deti do troch
rokov. V oblastiach s vyššou
nezamestnanosťou je nižší
predpoklad využívania jaslí.
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ŠC 2.2.1: Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl
Kritérium / (typ
Zvolená ÚIJ
Výpočet kritéria
kritéria)
Obec
(LAU2)
Obce ako
zriaďovatelia
materských
škôl majú
vo svojej
kompetencii
rozhodovať
o
problematike
materských
škôl, majú
aktuálne a
presné
informácie o
stave
jednotlivých
zariadení a
zároveň
poznajú
problematiku
v danej obci

Zdroj údajov

Kauzalita kritéria

Nedostatočná
kapacita
(hodnotiace)

Celkový počet
nevyhovených žiadostí
za posledné 3 roky /
celkový počet
zapísaných detí v
materských školách za
posledné 3 roky

Ústav informácií a prognóz školstva Centrum vedecko-technických informácií
Slovenskej republiky
VÚC

Kritérium nevybavených žiadostí
poukazuje na nedostatok kapacít
materských škôl, čo je v súčasnosti
mimoriadne závažný problém najmä
väčších, prípadne spádových miest.
Neprijatie dieťaťa do materskej školy
predstavuje bariéru pre zamestnanosť
žien a tým má vplyv na mladé rodiny,
ktoré nemôžu naplno využívať svoj
pracovný potenciál a tým zvyšovať príjem
domácnosti.

Hrubá
zaškolenosť
(hodnotiace)

Celkový počet
zapísaných detí v
materských školách za
posledné 3 roky /
celkový počet detí vo
veku 3-5 rokov za
posledné 3 roky

VÚC
Štatistický úrad Slovenskej republiky

Kritérium nedostatočnej kapacity
materských škôl je jedným z
najdôležitejších v súvislosti s cieľom,
ktorým je zvyšovanie zaškolenosti detí.

Živorodenosť

Priemer miery
živorodenosti za obdobie
2011 – 2013

Štatistický úrad Slovenskej republiky

Pokiaľ sa v konkrétnej lokalite narodí veľa
detí, signalizuje to do veľmi blízkej
budúcnosti vysokú potrebu navýšenia
kapacít v materských školách. Naopak
lokality, kde nie je vysoký prírastok
nových detí môžu do budúcnosti
predpokladať zastabilizovanie situácie a

Prerátavať ako
živorodenosť v
štatistického úradu
(prepočítava sa na

32

Zvolená ÚIJ

Kritérium / (typ
kritéria)

Výpočet kritéria

Zdroj údajov

stredný stav
obyvateľstva)

Kauzalita kritéria
nemusia kapacity materských škôl
zvyšovať.

Obyvateľstvo v
reprodukčnom
veku
(hodnotiace)

Obyvatelia v
reprodukčnom veku /
zapísané deti do MŠ
(2011-2013)

Sčítavanie obyvateľov, Štatistický úrad
SR a Ústav informácií a prognóz
školstva - Centrum vedecko-technických
informácií Slovenskej republiky

Obyvatelia v reprodukčnom veku
predstavujú do budúcnosti potenciálnych
rodičov detí, ktoré sa narodia v budúcom
období a budú maž záujem navštevovať
materské školy.

Intenzita
výstavby
(hodnotiace)

Súčet dokončených
bytových jednotiek za
obdobie 3 rokov 20092011

Štatistický úrad SR,
Štatistika obce

Počet dokončených bytov, bytových
domov a domov je tak isto kritériom, ktoré
má priamu súvislosť s cieľom zvyšovania
zaškolenosti, nakoľko predstavuje základ
pre založenie rodiny a s tým súvisiaci
počet novonarodených detí.

Atlas rómskych komunít na Slovensku
2013,
http://www.employment.gov.sk/sk/rodinasocialna-pomoc/socialnesluzby/socialne-vylucenespolocenstva/dokumenty.html
Štatistiky obce

Miera participácie rómskych detí na
predprimárnom vzdelávaní je v porovnaní
s majoritnou populáciou výrazne nižšia.
Práve predprimárne vzdelávanie môže
mať najmä v prípade detí zo slabšieho
socioekonomického prostredia výrazne
pozitívny vplyv, ktorý je ťažké dosiahnuť v
neskoršom veku.

Marginalizovaná počet príslušníkov MRK /
rómska
počet obyvateľov obce
komunita (MRK)
(hodnotiace)
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Zvolená ÚIJ

Kritérium / (typ
kritéria)

Výpočet kritéria

Zdroj údajov

ŤZP deti vo
veku od 0-5
rokov
(hodnotiace)

Počet detí vo veku 0-5
rokov so ZŤP / celkový
počet deti vo veku 0-5
rokov

Evidencia poberateľov dávok ŤZP 0-5
rokov, Ústredie práce sociálnych vecí a
rodiny

Pri stanovení kritéria vychádzame z
aktuálnej situácie podľa počtu detí so ZŤP
a predpokladom, že umiestnenie detí so
ZŤP zvyšuje nároky na materské školy a
to o finančne nákladné úpravy budov a
taktiež na infraštruktúru.

Počet
nevybavených
žiadostí na
území ÚIJ

Absolútna hodnota počtu
nevybavených žiadostí v
UIJ

Ústav informácií a prognóz školstva

Kritérium indikuje potrebu riešenia
problematiky najmä vo väčších mestách,
kde je najväčší problém s umiestnením
detí do MŠ.

ŠC 2.2.2: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl
Kritérium / (typ
Zvolená ÚIJ
Výpočet kritéria
Zdroj údajov
kritéria)
Obec (LAU2)

Kauzalita kritéria

Existencia
plnoorganizovanej
školy v ÚIJ
(selektívne)

Obec je
zriaďovateľom
škôl,
poskytovaním
služieb a
zabezpečovaním Počet žiakov na
školu
podmienok v
(hodnotiace)
súlade so

Počet žiakov všetkých
škôl v ÚIJ / počet
všetkých škôl v danej ÚIJ

Kauzalita kritéria

Ústav informácií a
prognóz školstva

Posúdenie investičného potenciálu v záujme zlepšenia
kľúčových kompetencií žiakov má zmysel realizovať len v
takých obciach, ktorých súčasťou občianskej vybavenosti
je základná škola. Z tohto dôvodu je nevyhnutné pre
ďalšiu analýzu pracovať len s obcami so základnou
školou.

Ústav informácií a
prognóz školstva

Väčší počet žiakov v obci garantuje častejšie využitie
učební. Rozvoj kompetenčných zručností v celom
rozsahu povinnej školskej dochádzky pri väčšom
množstve absolventov školy zabezpečí následne lepšie
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Zvolená ÚIJ
zákonom sa
stáva garantom
poskytovania
predprimárneho,
primárneho a
sekundárneho
vzdelania.

Kritérium / (typ
kritéria)

Výpočet kritéria

Zdroj údajov

Kauzalita kritéria
smerovanie žiakov k profesijnej orientácii žiakov v súlade
s požiadavkami regiónu.

Počet žiakov 2.
stupňa
(hodnotiace)

Počet žiakov 2. stupňa /
počet všetkých žiakov na
školách v ÚIJ

Ústav informácií a
prognóz školstva

Pri väčšom odchode žiakov druhého stupňa na
osemročné gymnáziá vzniká reálna hrozba zníženia
kvality dosiahnutých vzdelávacích výsledkov školy. Pri
obmedzení odlivu žiakov škola dokáže zabezpečiť
zvýšenie odbornosti, kompetenčnú pripravenosť pre
budúcu profesionálnu orientáciu. Škola dokáže
garantovať svoju profiláciu na základe požiadaviek
zamestnávateľov v danej obci/regióne v oblasti
celoživotného vzdelávania.

Testovanie
deviatakov - T9 SJ (hodnotiace)

Priemer hodnôt T9-SJ
všetkých základných škôl
v IUJ
(2011-2014)

Inštitút pre
ekonomické a
sociálne reformy
(skoly.ineko.sk)

Kvalitné výsledky testovania ovplyvnia kvalitu školy v
prípade, že v nižších ročníkoch neodchádzajú žiaci na
osemročné gymnáziá. Zabezpečenie dobrých výsledkov v
testovaní ovplyvňuje pripravenosť žiakov pre ďalšie
štúdium. Je predpokladom umiestniteľnosti absolventov
školy na stredných školách rôzneho typu. Vo vzťahu k
cieľom IROP je nevyhnutné posilniť kľúčové kompetencie
žiakov najmä tam kde nie sú dosahované dobré výsledky
preukázané v testovaní.
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Zvolená ÚIJ

Kritérium / (typ
kritéria)

Výpočet kritéria

Zdroj údajov

Kauzalita kritéria

Testovanie
deviatakov - T9 M (hodnotiace)

Priemer hodnôt T9-M
všetkých základných škôl
v IUJ
(2011-2014)

Inštitút pre
ekonomické a
sociálne reformy
(skoly.ineko.sk)

Kvalitné výsledky testovania ovplyvnia kvalitu školy v
prípade, že v nižších ročníkoch neodchádzajú žiaci na
osemročné gymnáziá. Zabezpečenie dobrých výsledkov v
testovaní ovplyvňuje pripravenosť žiakov pre ďalšie
štúdium. Je predpokladom umiestniteľnosti absolventov
školy na stredných školách rôzneho typu. Vo vzťahu k
cieľom IROP je nevyhnutné posilniť kľúčové kompetencie
žiakov najmä tam kde nie sú dosahované dobré výsledky
preukázané v testovaní.

Počet odborných
učební na
základnej škole
(hodnotiace)

Počet odborných učební
na základnej (-ných)
školách v obcí/ celkový
počet tried na ZŠ v obci

Obec, prehľady
škôl

Zámerom je zvýšenie odbornosti, gramotnosti žiakov a
vytvorenie základov pre ich profesionálne zručnosti s
perspektívnym využitím získaných poznatkov v danom
regióne.

Počet žiakov so
špeciálnymi
výchovno –
vzdelávacími
potrebami
(hodnotiace)

Súčet žiakov všetkých
škôl ÚIJ/počet žiakov so
špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami v
danej ÚIJ

Odbor školstva
okresný úrad,
MsÚ – odbor
vzdelávania

Sprístupnenie vzdelávania v kľúčových kompetenciách
pre všetkých žiakov bez rozdielu. Ekonomicky vyššia
náročnosť na vytvorenie prostredia pre vzdelávanie
integrovaných žiakov z dôvodu technickej náročnosti
priestorového usporiadania a vybavenia prírodovedných
a technických učební. Dôležitým faktorom je snaha
zabezpečiť, ohrozenej skupine obyvateľstva sociálnym
vylúčením, vyššiu pozornosť už od primárneho
vzdelávania , v dôsledku čoho sa v dlhodobom horizonte
zvýši pravdepodobnosť integrácie intaktných žiakov do
bežnej praxe a spoločenského života.

ŠC 2.2.3: Zvýšenie počtu žiakov stredných škôl na odbornom výcviku
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Zvolená
ÚIJ

Kritérium /
(typ kritéria)

NUTS3
(úroveň
operácie
–
navzájo
m sa
posudzuj
ú sa
konkrétn
e
zariadeni
a SŠ)

Dominantné
odbory
stredných
odborných škôl
(selektívne)

Evidovaný počet žiakov v
konkrétnom študijnom odbore
na škole počtom žiakov vyšším
ako 50 (šk. rok 2013/2014)

Ústav informácií a
prognóz školstva

Využitie selektívneho kritéria má za následok elimináciu
odborov, ktoré svojím zameraním nie sú v súčasnosti
schopné prilákať dostatočné množstvo študentov. Cieľom
je podporiť najvýznamnejšie študijné odbory a to z
hľadiska tak kvalitatívneho, ako aj kvantitatívneho.

Počet žiakov v
študijnom /
učebnom
odbore na
škole
(hodnotiace)

Evidovaný počet žiakov v
konkrétnom študijnom odbore
na SŠ

Ústav informácií a
prognóz školstva

Počet žiakov v študijnom odbore vo výraznej miere
vyjadruje význam študijného / učebný odboru vo
vzdelávacej štruktúre regiónu. Taktiež pre zabezpečenie
udržateľnosti je vhodné prioritne podporovať študijné
odbory s dostatočným počtom študentov, ktoré
zabezpečia kontinuitu odbornej výučby v podmienkach
Slovenska.

Vznik centra
odborného
vzdelávania a
prípravy
(hodnotiace)

Existencia COVP v konkrétnom
odbore na škole znamená
priradenie váhy kritéria.

http://rsov.sk/kontakty/
centra_odborneho_vz
delavania_a_pripravy

V zmysle podmienok IROP bude podpora smerovaná na
centrá odborného vzdelávania a prípravy. Podporou
centier vytvorených v zmysle podmienok Zákona č.
61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní́ a príprave sa
zabezpečí koncentrácia finančnej podpory pre špičkové
vzdelávacie zariadenia a zároveň sa zabráni duplicitnej
podpore viacerých stredných škôl s rovnakým odborným
zameraním, čo je v súlade so zámerom racionalizácie
siete škôl. Podporou centier vytvorených v zmysle
podmienok Zákona č. č. 61/2015 Z.z. o odbornom
vzdelávaní sa zabezpečí koncentrácia finančnej podpory
pre špičkové vzdelávacie zariadenia a zároveň sa zabráni
duplicitnej podpore viacerých stredných škôl s rovnakým
odborným zameraním, čo je v súlade so zámerom
racionalizácie siete škôl. Koncentrácia prostriedkov len na

Výpočet kritéria

Zdroj údajov

Kauzalita kritéria
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Zvolená
ÚIJ

Kritérium /
(typ kritéria)

Výpočet kritéria

Zdroj údajov

Kauzalita kritéria
vybrané školské zariadenia je dôležitá pre dosiahnutie
maximálneho rozvojového efektu za vynaložené finančné
prostriedky, pričom táto koncentrácia bola jednou z
podmienok Európskej komisie pri schvaľovaní rámca
IROP.

Počet
novoprijatých
študentov
(hodnotiace)

Evidovaný počet žiakov, ktorí k
danému termínu nastupujú na
štúdium v konkrétnom
študijnom odbore na všetkých
SŠ v NUTS3 / celkový
evidovaný počet žiakov, ktorí
nastupujú k danému termínu v
NUTS3

Podiel
študentov na
odbornom
výcviku a praxi
u
zamestnávateľ
a
(hodnotiace)

Podiel počtu študentov
účastniacich sa odborného
výcviku a praxi u
zamestnávateľa k celkovému
počtu študentov v danom
odbore

Počet novoprijatých žiakov podobne ako ukazovateľ
celkového počtu žiakov priamo vyjadruje záujem
študentov o konkrétny študijný odbor. Podpora v rámci
špecifického cieľa 2.2.3. bude smerovaná na stabilné a
študentmi žiadané odbory, čím sa zároveň zabezpečí aj
udržateľnosť investície a pravidelný prísun študentov
potrebný pre komplexný rozvoj centra odborného
vzdelávania a prípravy.
Ústav informácií a
prognóz školstva prehľady škôl, VÚC

Podpora rozvoja centier odborného vzdelávania a
prípravy, ktorých hlavnou úlohou je podľa zákona o
odbornom vzdelávaní a príprave poskytovať odborné
vzdelávanie a prípravu na výkon daného povolania a
odborných činností. Veľký význam je preto potrebné klásť
práve na odbornú / praktickú zložku vyučovacieho
procesu.
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Zvolená
ÚIJ

Kritérium /
(typ kritéria)

Výpočet kritéria

Zdroj údajov

Miera
absolventskej
nezamestnano
sti
(hodnotiace)

Podiel nezamestnaných
absolventov k celkovému počtu
absolventov študijného odboru
za posledné dva roky vyjadrený
v%

Ústav informácií a
prognóz školstva Nezamestnanosť
absolventov
jednotlivých stredných
škôl v študijných a
učebných odboroch
http://www.uips.sk/sub
/uips.sk/images/JH/ne
zamestnanost__skolyov_maj_2014.xlsx

Ukazovateľ miery absolventskej nezamestnanosti priamo
definuje úspešnosť škôl / študijných odborov v príprave
vhodných absolventov pre uplatnenie na trhu práce.
Vysoký podiel absolventskej nezamestnanosti naznačuje
nepomer medzi vzdelávaním a potrebami trhu práce.

Počet
uchádzačov o
zamestnanie
do 25 rokov
podľa
ukončeného
študijného
/učebného
odboru
(hodnotiace)
Evidovaný
počet
uchádzačov o
zamestnanie
vo veku do 25
rokov

Evidovaný počet uchádzačov o
zamestnanie vo veku do 25
rokov sledovaný podľa
ukončeného študijného odboru

Ústredie práce,
sociálnych vecí a
rodiny - Prehľad počtu
UoZ evidovaných na
UPSVR

Pri selekcii uchádzačov o zamestnanie do 25 roku sa
ukazuje, do akej miery sú absolventi konkrétneho
študijného odboru schopní sa uplatniť na trhu práce a
udržať si zamestnanie v období po ukončení vzdelávania.
Vysoký počet uchádzačov o zamestnanie naznačuje
nesúlad medzi profilom absolventa v danom odbore a
požiadavkami trhu práce.

Kauzalita kritéria
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Zvolená
ÚIJ

Kritérium /
(typ kritéria)

Výpočet kritéria

Zdroj údajov

Kauzalita kritéria

Štatistický úrad
Slovenskej republiky,
Regionálna databáza
- Priemerná hrubá
mesačná mzda podľa
ekonomických
činností a krajov

Výška mesačnej mzdy taktiež do istej miery pôsobí ako
rozhodovací faktor pri výbere odborného štúdia, pričom o
odbory s predpokladom zamestnania s vyšším platovým
ohodnotením je medzi študentmi vyšší záujem.

sledovaný
podľa
ukončeného
študijného
odboru.
Priemerná
Priemerné mesačné mzdy sú
hrubá mesačná vypočítané spriemerovaním
mzda v odvetví súčtu celkovej mesačnej mzdy
na mesačnej báze a jeho
vydelením priemernou dennou
úrovňou zamestnanosti počas
štvrťroka. Údaje sú
zverejňované ako priemerné
hrubé mesačné mzdy.
Zmluva o
duálnom
vzdelávaní
(hodnotiace)

Uzavretá zmluva o duálnom
vzdelávaní medzi
zamestnávateľom a SOŠ a
učebné zmluvy uzatvorené
medzi zamestnávateľom a
žiakmi SOŠ

Počet
nezamestnaný
ch v odvetví v
SR
(hodnotiace)

Celkový počet uchádzačov o
zamestnanie podľa klasifikácie
ekonomických činností NACE
podľa posledného zamestnania
bezprostredne pred evidenciou

Duálne vzdelávanie je jedným z nástrojov zvyšovania
kvality odborného školstva, ktoré umožní žiakom lepšiu
pripravenosť na vstup do systému prepojenia vzdelávania
s praxou. Uskutočňuje sa v súlade so zákonom č. 61/2014
Z.Z. o odbornom vzdelávaní a príprave.

Ústredie práce,
sociálnych vecí a
rodiny SR

Nezamestnanosť v odvetví definuje jeho pozíciu v
hospodárskej štruktúre regiónu. Vysoký počet uchádzačov
o zamestnanie naznačuje stagnáciu daného odvetvia,
prípadne nesúlad medzi počtom uchádzačov o
zamestnanie a reálnymi potrebami trhu práce. V každom
prípade nie je vhodné, aby študijné odbory v takejto
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Zvolená
ÚIJ

Kritérium /
(typ kritéria)

Výpočet kritéria

Zdroj údajov

Kauzalita kritéria
situácii produkovali ďalších absolventov v týchto
odboroch, pričom ich šanca na okamžité uplatnenie je
nízka. Z tohto dôvodu bude podpora IROP smerovaná
najmä do tých odborov, ktoré sa čo najviac dokážu
prispôsobiť požiadavkám trhu práce.

Nedostatok
absolventov
odboru na trhu
práce v SR

Zoznam študijných odborov a
učebných odborov, ktoré sú nad
rozsah potrieb trhu práce a
Zoznam študijných odborov a
učebných odborov s
nedostatočným počtom
absolventov pre potreby trhu
práce.
Hodnota kritéria sa priradí k
odboru, ktorý je v zozname s
nedostatočným počtom
absolventov

Zoznam študijných
odborov a učebných
odborov, ktoré sú nad
rozsah potrieb trhu
práce a Zoznam
študijných odborov a
učebných odborov s
nedostatočným
počtom absolventov
pre potreby trhu boli
vytvorené v súlade s
ustanovením § 3 ods.
1 písm. c) zákona č.
184/2009 Z. z. o
odbornom vzdelávaní
a príprave a o zmene
a doplnení niektorých
zákonov v znení
neskorších predpisov

Zoznam študijných odborov a učebných odborov, ktoré sú
nad rozsah potrieb trhu práce a Zoznam študijných
odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom
absolventov pre potreby trhu boli vytvorené v súlade s
ustanovením § 3 ods. 1 písm. c) zákona č. 184/2009 Z. z.
o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
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ŠC 4.2.1: Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou
kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie
Posudzovaná Zvolená
Kritérium /
Výpočet kritéria
Zdroj údajov
Kauzalita kritéria
oblasť ŠC
ÚIJ
(typ kritéria)
Výstavba
kanalizačných
sietí a
budovanie
alebo
rekonštrukcia
ČOV

Obec
(LAU2)

Oprávnenosť
(selektívne)

Obec leží v oprávnenom území
v zmysle IROP

V rámci veľkostnej
kategórie obcí evidujeme
162 obcí, ktoré nemajú
vybudovanú stokovú sieť
ani ČOV a 34 obcí bez
stokovej siete alebo ČOV
(príloha č. 12.33 IROP).

Počet
ekvivalentných
obyvateľov v
aglomerácii
(hodnotiace)

Počet ekvivalentných obyvateľov
v aglomerácii, do ktorej obec spadá;
podpora obcí od 1000 do 2000 EO.
Obci s najvyšším počtom obyvateľov
sa priradí maximálna váha kritéria.

Plán rozvoja vodovodov
a kanalizácii, aktualizácia
platná od 1.1.2016
(VÚVH)

Stav stokovej
siete
(hodnotiace)

100% bodov – obec so stokovou
Príloha 12.33 IROP.
sieťou bez ČOV / 50% bodov – obec
bez stokovej siete s ČOV / 0% bodov
– obec bez stokovej siete a bez
ČOV, obec so stokovou sieťou a OV
odvedenými na inú ČOV.

Kritérium indikuje efektívnosť
investície vo vzťahu
k existujúcemu stavu SS.

Existencia
územia CHVO
v obci
(hodnotiace)

Ak sa v katastri obce nachádza
CHVO, pridelíme jej hodnotu váhy
kritéria.

Kritérium signalizuje potrebu
ochrany zásob pitnej vody

Plán rozvoja vodovodov
a kanalizácii, aktualizácia
platná od 1.1.2016
(VÚVH)

Výstavba kanalizačných sietí a
budovanie alebo rekonštrukcia
ČOV bude podporovaná v
aglomeráciách do 2 000 EO.
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Posudzovaná
oblasť ŠC

Rekonštrukcia
kanalizačných
sietí

Zvolená
ÚIJ

Obec
(LAU2)

Kritérium /
(typ kritéria)

Výpočet kritéria

Zdroj údajov

Kauzalita kritéria

Stav
povrchových
vôd v povodí
vodných
útvarov v obci
(hodnotiace)

Hodnotí sa aktuálny stav znečistenia
povrchových vôd, ich organické
znečistenie a znečistenie živinami v
povodí VÚ v rámci obce. Bodovo
zvýhodnené sú obce ktoré ležia v
povodí takých VÚ, ktoré sú
klasifikované celkovým hodnotením
"priemerné" (hodnota 3). Ak VÚ v
povodí vykazuje organické
znečistenie a znečistenie živinami,
priradíme obcí v jeho povodí 100%
bodov kritéria, ak len organické 50%,
ak len živinami 25%.

VÚVH kartografické údaje
(Vodný plán Slovenska
2016-2021)

Oprávnenosť
(selektívne)

Počet obyvateľov nad 1000
obyvateľov

Percentuálny
podiel
obyvateľov
napojených na
kanalizačnú
sieť

Počet obyvateľov napojených na
kanalizačnú sieť / celkový počet
obyvateľov

Plán rozvoja vodovodov
a kanalizácii, aktualizácia
platná od 1.1.2016
(VÚVH)

Kritérium indikuje
zneškodňovanie splaškových
vôd a vplyv na kvalitu
podzemných vôd.

Počet
obyvateľov

Počet obyvateľov obce

Štatistický úrad

Kritérium indikuje efektívnosť
investície

V nadväznosti na zákon
364/2004 Z.z je prioritou
zabezpečiť kvalít a dobrého
stavu pozemných vôd.

Kritérium oprávnenosti
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Posudzovaná
oblasť ŠC

Zvolená
ÚIJ

Kritérium /
(typ kritéria)

Výpočet kritéria

Zdroj údajov

Stav
povrchových
vôd v povodí
vodných
útvarov v obci
(hodnotiace)

Hodnotí sa aktuálny stav znečistenia
povrchových vôd, ich organické
znečistenie a znečistenie živinami v
povodí VÚ v rámci obce. Bodovo
zvýhodnené sú obce ktoré ležia v
povodí takých VÚ, ktoré sú
klasifikované celkovým hodnotením
"priemerné" (hodnota 3). Ak VÚ v
povodí vykazuje organické
znečistenie a znečistenie živinami,
priradíme obcí v jeho povodí 100%
bodov kritéria, ak len organické 50%,
ak len živinami 25%.

VÚVH kartografické údaje
(Vodný plán Slovenska
2016-2021)

Obec je
uvedená
Návrhu na
riešenie obcí
bez verejného
vodovodu.
(selektívne)

Príloha č.8 - Plánu rozvoja VV pre
územie SR

Plán rozvoja VV pre
územie SR,
http://old.vuvh.sk/downloa
d/RSV/PRVV_SR_2015/Pr
iloha08.pdf

Počet
obyvateľov
(hodnotiace)

Počet obyvateľov obce

Štatistický úrad

Kauzalita kritéria

obce
(hodnotiace)

Výstavba
vodovodov

Obec
(LAU2)

V nadväznosti na zákon
364/2004 Z.z je prioritou
zabezpečiť kvalít a dobrého
stavu pozemných vôd.

Kritérium indikuje efektívnosť
investície
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Posudzovaná
oblasť ŠC

Zvolená
ÚIJ

Rekonštrukcia
vodovodov,
alebo
rekonštrukcia
vodných
zdrojov

Obec
(LAU2)

Kritérium /
(typ kritéria)

Výpočet kritéria

Zdroj údajov

Kauzalita kritéria

Počet
obyvateľov
(hodnotiace)

Počet obyvateľov obce

Štatistický úrad

Kritérium indikuje efektívnosť
investície

Percentuálny
podiel
obyvateľov
napojených na
vodovodnú sieť

Počet obyvateľov napojených na
vodovodnú sieť / celkový počet
obyvateľov

Výskumný ústav
vodohospodársky

Kritérium indikuje dostupnosť
obyvateľov k nezávadnej pitnej
vode.

Plán rozvoja
verejných
vodovodov pre
územie SR
definuje
v prílohe č. 12
Problémy vo
vodovode
Stav
povrchových
vôd v povodí
vodných
útvarov v obci
(selektívne pre
výstavbu VZ)

http://old.vuvh.sk/downloa
d/RSV/PRVV_SR_2015/Pr
iloha12.pdf

Hodnotí sa aktuálny stav znečistenia
povrchových vôd, ich organické
znečistenie a znečistenie živinami v
povodí VÚ v rámci obce. Oprávnené
sú obce v ktorých stav zdrojov
podzemných vôd je min. v dobrom
stave.
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Posudzovaná
oblasť ŠC

Zvolená
ÚIJ

Kritérium /
(typ kritéria)
Existencia
vodárenského
zdroja v obci
(hodnotiace pre
výstavbu a
rekonštrukciu
vodných
zdrojov)

Výpočet kritéria

Zdroj údajov

Obec s už existujúcim vodovodom
bude zvýhodnená, priradí sa
hodnota kritéria.

Kauzalita kritéria

Kritérium indikuje dostupnosť
obyvateľov k nezávadnej pitnej
vode. Uprednostnené budú
projekty rekonštrukcie
existujúcich vodárenských
zdrojov pred výstavbou nových
v zmysle IROP.

ŠC 4.3.1: Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej
infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia
ovzdušia a hluku
Zvolená
Kritérium / (typ
Výpočet kritéria
Zdroj údajov
Kauzalita kritéria
ÚIJ
kritéria)
Obec
(LAU2)
(mestské
časti, ak je
možné)
UMR (ŠC
4.3.1 mimo
aktivity

Intenzita výstavby
(hodnotiace)

Počet novopostavených bytov k
celkovému počtu bytov

Mesto, VÚC

Kritérium signalizuje potrebu
prijímania opatrení najmä v
oblastiach, kde je narastajúci
trend osídlenia.

Podiel zelenej plochy
na obyvateľa
(hodnotiace)

Plocha verejnej parkovej zelene na
obyvateľa

VÚC / KM

Kritérium signalizuje kvalitu
života pre obyvateľov. Čím vyšší
podiel zelene, tým lepšia kvalita
života.
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Zvolená
ÚIJ

Kritérium / (typ
kritéria)

regeneráci
a
vnútrobloko
v sídlisk)

Produkcia
znečisťujúcich látok
v tonách na m2 (CO,
CO2)

Údaj za posledný sledovaný rok

SHMÚ

Podiel spevnených a
nespevnených plôch
(hodnotiace)

Spevnené plochy /nespevnené
plochy

Výskumný ústav geodézie a
kartografie

Počet vodných
prvkov v sídle

Počet vodných prvkov v sídle na
počet obyvateľov

VÚC / KM

(hodnotiace)

Vodný tok - vodný útvar trvalo alebo
občasne tečúcich povrchových vôd v
prirodzenom alebo umelom koryte,
ktorý je napájaný z vlastného
povodia alebo z iného vodného
útvaru
Vodná plocha - jazierko, vsakovacie
jazero, vodná nádrž, fontána, vodná
stena, vodná kaskáda

Dostatok vodných prvkov v
mestských oblastiach vytvára
predpoklady pre vznik zelene v
ich okolí.
Požiadavka realizácie najmä
vodozádržných opatrení v kraji.

Hustota zástavby
(hodnotiace)

Počet bytov/rozloha územia

Štatistický úrad SR

Hustota osídlenia v obci vplýva
na mieru vnútornej hlučnosti.
Zároveň vznikajú emisie z
dopravy rezidentov a zároveň
rýchlejšie znehodnocuje aj
vnútorné vybavenie zeleňou.

Výpočet kritéria

Zdroj údajov

Kauzalita kritéria
Indikátor signalizuje kvalitu
životného prostredia. Čím viac
znečistené ovzdušie, tým
nepriaznivejšia kvalita ŽP.
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Zvolená
ÚIJ

Obec
(LAU2)
(mestské
časti, ak je
možné)

Kritérium / (typ
kritéria)

Výpočet kritéria

Zdroj údajov

Kauzalita kritéria

Územie je
identifikované v
strategickej hlukovej
mape ako
ovplyvnené
hlučnosťou.
(hodnotiace)

Ak sa ÚIJ nachádza (resp. je
súčasťou) väčšej aglomerácie,
pozemných komunikácií a pod.
Pre výpočet kritéria je určujúce
Nariadenie vlády Slovenskej
republiky č. 339, ktorým sa
ustanovujú podrobnosti o
prípustných hodnotách hluku,
infrazvuku a vibrácií a o
požiadavkách na objektivizáciu
hluku, infrazvuku a vibrácií

Hluková mapa

Zo Smernice Európskeho
parlamentu a Rady 2002/49/EC
vyplýva pre štáty EÚ povinnosť
vypracovávať strategické
hlukové mapy a akčné plány pre
väčšie aglomerácie, pozemné
komunikácie, železničné dráhy
a letiská.

Počet obyvateľov
obce

Počet obyvateľov obce k celkovému
počtu obyvateľov FMU

Štatistický úrad SR

Kritérium signalizuje výšku
dopadu investície.

Obec má štatút
mesta (selektívne)

Oprávnenosť IROP

ŠÚ SR

Kritérium signalizuje potrebu
prijímania opatrení najmä v
oblastiach, kde je narastajúci
trend osídlenia.

Intenzita výstavby
(hodnotiace)

Počet novopostavených bytov k
celkovému počtu bytov

Mesto, VÚC

Kritérium signalizuje potrebu
prijímania opatrení najmä v
oblastiach, kde je narastajúci
trend osídlenia.

Plocha verejnej parkovej zelene na
obyvateľa

VÚC / KM

Kritérium signalizuje kvalitu
života pre obyvateľov. Čím vyšší
podiel zelene, tým lepšia kvalita
života.

RIUS/UMR
Regeneráci
a
vnútrobloko
Podiel zelenej plochy
v sídlisk)
na obyvateľa
(hodnotiace)
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Zvolená
ÚIJ

Kritérium / (typ
kritéria)

Výpočet kritéria

Zdroj údajov

Kauzalita kritéria

Koeficient
ekologickej stability
(hodnotiace)

Ks=∑pi.ki/p
pi - rozloha i-tého prvku
(OP, zastavané územie,...)
p - celková rozloha katastra
ki - koef. významnosti i-tého prvku,
i=1-n
n - počet prvkov v katastri

Výskumný ústav geografie a
kartografie

Kritérium hodnotí priestorovú
ekologickú stabilitu jednotlivých
sídiel. Čím vyšší koeficient, tým
lepšia ekologická stabilita.

Produkcia
znečisťujúcich látok
v tonách na m2 (CO,
CO2)

Údaj za posledný sledovaný rok

SHMÚ

Indikátor signalizuje kvalitu
životného prostredia. Čím viac
znečistené ovzdušie, tým
nepriaznivejšia kvalita ŽP.

Podiel spevnených a
nespevnených plôch
(hodnotiace)

Spevnené plochy /nespevnené
plochy

Výskumný ústav geodézie a
kartografie

Kritérium signalizuje schopnosť
zadržiavať dažďovú vodu
prvkami využitia územia. Cieľom
je minimalizovať obsah
dažďovej vody, ktorý prenikne
do kanalizácie.

Hustota osídlenia

Počet bytov/rozloha územia
intravilánu obce

Štatistický úrad SR

Hustota osídlenia v rámci
vnútroblokov vplýva na mieru
vnútornej hlučnosti. Zároveň
vznikajú emisie z dopravy
rezidentov a zároveň rýchlejšie
znehodnocuje aj vnútorné
vybavenie vnútroblokov
zeleňou.
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Zvolená
ÚIJ

Kritérium / (typ
kritéria)

Výpočet kritéria

Zdroj údajov

Kauzalita kritéria

Existencia územne
vymedzených sídlisk
nad stanovený počet
obyvateľov.
(selektívne/hodnotia
ce)

Na základe predpokladaného počtu
sídlisk sa stanoví rozsah (od-do) pre
jednotlivé hodnoty kritéria. Sídliská s
vyšším počtom rezidentov dosiahnu
vyššie hodnoty kritéria.

VÚC/KM

Intervencia sa predpokladá do
lokalít, ktoré sú považované za
silne urbanizované s nízkym
podielom zelených prvkov.

Úroveň životného
prostredia v ÚIJ.
(hodnotiace)

V Slovenskej republike je
vymedzených 5 tried úrovne
životného prostredia Pre kategóriu 5
stupeň /prostredie silne narušené/ sa
priradí najvyššia hodnota kritéria.

SAŽP:
http://www.sazp.sk/slovak/periodik
a/sprava/SPRAVA96/4.html

Podiel obyvateľstva SR žijúceho
v mestských sídlach, kde sa
koncentrujú ekonomické aktivity,
neustále narastá. V roku 1970
žilo v mestských sídlach 41,4 %
obyvateľov, kým v roku 1996 už
57,0 % obyvateľov. Tu sa
akumuluje väčšina zdrojov
znečistenia, hluku a pod. a
prejavuje sa poškodenie ŽP v
rôznych stupňoch. Komplexné
hodnotenie kvality zložiek ŽP je
východiskom pre
environmentálnu racionalizáciu
SR.
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Zvolená
ÚIJ

Kritérium / (typ
kritéria)
Územie ÚIJ je
identifikované v
strategickej hlukovej
mape ako
ovplyvnené
hlučnosťou.
(hodnotiace)

Výpočet kritéria
Ak sa ÚIJ nachádza (resp. je
súčasťou) väčšej aglomerácie,
pozemných komunikácií a pod.
Pre výpočet kritéria je určujúce
Nariadenie vlády Slovenskej
republiky č. 339, ktorým sa
ustanovujú podrobnosti o
prípustných hodnotách hluku,
infrazvuku a vibrácií a o
požiadavkách na objektivizáciu
hluku, infrazvuku a vibrácií

Zdroj údajov
Hluková mapa

Kauzalita kritéria
Zo Smernice Európskeho
parlamentu a Rady 2002/49/EC
vyplýva pre štáty EÚ povinnosť
vypracovávať strategické
hlukové mapy a akčné plány pre
väčšie aglomerácie, pozemné
komunikácie, železničné dráhy
a letiská.
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