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Návrh na uznesenie 
 
 
 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade so zákonom NR SR č. 302/2001 Z. 
z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších 
predpisov  

 
A.   schvaľuje 

 
A.1. účasť Prešovského samosprávneho kraja ako partnera národného projektu „Podpora 
partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík II.“ v zmysle dôvodovej 
správy. 
A.2. zmluvu o partnerstve (v zmysle prílohy č. 1) 
A.3. memorandum o spolupráci (v zmysle prílohy č. 2) 
A.4. podanie žiadosti o NFP „Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby 
verejných politík II.“ 
A.5. spolufinancovanie projektu zo strany Prešovského samosprávneho kraja vo výške 5 %  
oprávnených výdavkov rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja vo výške 10 000,- eur. 
A.6. v prípade schválenia žiadosti o NFP „Podpora partnerstva a dialógu v oblasti 
participatívnej tvorby verejných politík II.“ realizáciu žiadosti o NFP v zmysle schválenej 
žiadosti o NFP.  
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Dôvodová správa 
 
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) v súlade so 
schválením pokračovania národného projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti 
participatívnej tvorby verejných politík na 16. riadnom zasadnutí monitorovacieho výboru 
pre operačný program Efektívna verejná správa dňa 28.5.2019 zverejnil výzvu na predkladanie 
žiadostí o účasť na realizácii pilotnej schémy: Budovanie kapacít pre oblasť participatívnej 
tvorby verejných politík v prostredí samosprávnych krajov/vyšších územných celkov.  

Projekt počíta s účasťou  samosprávnych krajov na projekte ako partnerov národného projektu 
(žiadateľom je ÚSV ROS). S realizáciou projektu sa počíta  od 1. januára 2021 do 31. decembra  
2022. Na výzvu je vyčlenených 200 000,00 Eur pre každý zapojený samosprávny kraj. Na účasť 
v projekte pozitívne reagovalo 5 samosprávnych krajov (Nitriansky, Banskobystrický, 
Žilinský, Trnavský a Prešovský samosprávny kraj). Tri vyššie územné celky (Bratislavský, 
Trenčiansky a Košický samosprávny kraj), ktoré sa nezapojili do pilotnej schémy Budovanie 
kapacít pre oblasť participatívnej tvorby verejných politík v prostredí VÚC/regionálnej 
územnej samosprávy, sa zúčastnia  bezplatného odborného vzdelávania zamestnancov 
VÚC. Zámerom navrhnutej spolupráce je zapojiť a presieťovať odborných zamestnancov z 
úradov nezapojených krajov (BSK, TSK, KSK) so skupinou „manažérov a koordinátorov 
participácie“ zo zapojených VÚC (BBSK, NSK, PSK, TTSK, ŽSK) v rámci vzdelávania 
zameraného na tému participatívnej tvorby verejných politík v praxi verejnej správy.   

Základné údaje o projekte: 
 
Národný projekt: Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných 
politík II.  
Operačný program: Efektívna verejná správa 
Prioritná os 1: Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa 
Špecifický cieľ: 1.1 – Skvalitnené systémy a optimalizované procesy verejnej správy 
Zámerom ÚSV ROS je zapojiť vyššie územné celky do prípravy a realizácie pilotných 
projektov zameraných na budovanie kapacít verejných inštitúcií v oblasti otvoreného 
vládnutia a zapájania verejnosti do tvorby verejných politík.  
 
Hlavné priority a ciele pilotnej schémy:  

• budovanie kapacít – posilniť subjekty regionálnej územnej samosprávy v oblasti 
zapájania verejnosti do tvorby verejných politík a otvoreného vládnutia 
prostredníctvom vytvorenia a udržania nových pracovných miest a procesov, 
posilňujúcich účasť verejnosti na správe vecí verejných, 

• zavádzanie inovatívnych opatrení/intervencií do praxe verejnej správy – v záujme 
zefektívnenia účinnosti a prínosov participácie navrhnúť a zavádzať inovácie 
podporujúce a rozširujúce účasť verejnosti v procesoch tvorby verejných politík vrátane 
konzultačného procesu o Budúcnosti Európy, 

• participatívna tvorba verejných politík v partnerstve – realizovať verejné politiky 
v partnerstve, vo vzájomnom dialógu subjektov verejnej správy, mimovládnych 
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organizácií a verejnosti, ako predpoklad rozvoja a kvalitnejšej implementácie verejných 
služieb.  

Projekt podporuje verejné politiky, ktoré prispejú k vnútroštátnej implementácii Agendy 
2030 v previazaní na základné priority a Návrh národných priorít Agendy 2030 pre udržateľný 
rozvoj, schválených vládou SR 13. júna 2018. Z viacerých verejných politík PSK navrhuje 
prijať verejnú politiku „Vzdelanie pre dôstojný život“.  
 
 

1. Verejná politika „Vzdelanie pre dôstojný život“ 
Jednou zo základných otázok v oblasti trhu práce  Prešovského samosprávneho kraja je 

riešenie otázky súladu medzi ponukou stredných odborných škôl, zručnosťami ich absolventov 
a potrebami trhu práce. Je potrebné vykonať postupné kroky k optimalizácii siete škôl v súlade 
s očakávaným vývojom trhu práce, demografickým vývojom a štruktúrou nezamestnaných, 
osobitne dospelých príslušníkov marginalizovaných  a sociálne znevýhodnených komunít. 
Najpočetnejšou skupinou v PSK sú príslušníci marginalizovaných rómskych komunít. Verejná 
politika „Vzdelanie pre dôstojný život“ si kladie za cieľ systémovo riešiť potreby trhu práce 
na regionálnej úrovni vo väzbe na celoživotné vzdelávanie a rekvalifikácie nezamestnaných 
z radov príslušníkov marginalizovaných komunít.  

Dôležitým aspektom dosiahnutia cieľov tejto verejnej politiky  je spolupráca podnikov, najmä 
malých a stredných podnikateľov (MSP),  registrovaných sociálnych a obecných podnikov  so 
strednými odbornými školami, čím sa zabezpečuje previazanosť odborného vzdelávania a 
prípravy v školách s potrebami zamestnávateľov. Vzdelávanie a rekvalifikácia je jednou zo 
základných ciest k zvýšeniu kvality života príslušníkov marginalizovaných a sociálne 
znevýhodnených komunít. Spolupráca medzi PSK, školami a zamestnávateľmi si kladie za cieľ 
skvalitnenie stredného odborného vzdelávania  a zvýšenie kvalifikácie pracovnej sily, ako 
nástroja  zníženia nezamestnanosti v regióne.  

 

2. Aktéri  a aktivity verejnej politiky „Vzdelanie pre dôstojný život“ 

Prešovský samosprávny kraj (PSK) môže priamo  ovplyvňovať  kvalitu odborného 
vzdelávania prostredníctvom siete odborných škôl v kraji . Táto sieť môže zabezpečiť 
adekvátnu ponuku rekvalifikačných kurzov a odborného vzdelávania. Ďalšie okruhy aktivít: 
komunikácia so zamestnávateľmi, tútoring, mentoring, podpora sociálnych podnikov a iných 
verejnoprospešných podnikov. Umiestňovanie rekvalifikovaných príslušníkov 
marginalizovaných a sociálne znevýhodnených komunít  na trh práce si vyžaduje vytvorenie 
systémového riešenia (verejnej politiky) za participácie relevantných  partnerov 
(zamestnávatelia, mestá a obce, tretí sektor a cirkvi a náboženské spoločnosti). Kľúčovým 
prvkom úspešnosti verejnej politiky je cieľová skupina – nezamestnaní príslušníci sociálne 
znevýhodnených a marginalizovaných komunít.Títo sa vyznačujú nízkou kvalifikáciou 
a zručnosťami, stratou sociálnych, hygienických a pracovných návykov, ktoré sú základnou 
bariérou ich uplatnenia na trhu práce.  

V neposlednom rade je potrebné, aby sa verejnosť (majorita) stotožnila s cieľmi 
a realizáciou verejnej politiky. Rizikom je miestami napätý vzťah medzi majoritou 
a príslušníkmi MRK na lokálnej úrovni a spoločenské a kultúrne bariéry. Bez účasti verejnosti, 
lokálnej samosprávy a spolupracujúcich inštitúcií nie je možné uvedenú politiku realizovať.  
Dôležitým prvkom verejnej politiky je informovanosť tak príslušníkov marginalizovaných 
a sociálne znevýhodnených komunít o aktivitách a výstupoch projektu a zároveň diseminácia 
výstupov projektu voči majoritnej spoločnosti.  
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Téma vzdelávania dospelých príslušníkov MRK a ich uplatnenia na trhu práce 
v podmienkach samosprávneho kraja v sebe obsahuje viacero skutočností, ktoré vyžadujú 
zapájanie verejnosti do tvorby verejnej politiky. Proces uplatnenia dospelých príslušníkov 
marginalizovaných rómskych komunít na trhu práce prostredníctvom vzdelávania 
a rekvalifikácie v sebe zahŕňa minimálne: 

• Budovanie školskej infraštruktúry (technickej, personálnej, odbornej). 
• Prepojenie odborného školstva s potrebami zamestnávateľov (trhu práce). 
• Analýzu potrieb lokálneho a regionálneho trhu práce. 
• Vytvorenie systému komunikácie a spolupráce so zamestnávateľmi na území 

samosprávneho kraja pri tvorbe pracovných miest. 
• Analýzu voľných pracovných síl a analýzu možností ich vzdelávania a rekvalifikácie. 
• Podporu činnosti  sociálnych podnikov na území kraja (spolupráce s miestnou 

samosprávnou, tretím sektorom a cirkvami). 
• Zabezpečenie tútoringu a mentoringu pre príslušníkov MRK  a iných 

marginalizovaných skupín pri ich zapojení do pracovného procesu (prepojenie so 
sociálnou a pastoračnou prácou). 

• Podpora malých a stredných podnikateľov a ostatných zamestnávateľov  v rámci 
efektívneho  čerpania fondov EÚ. 

Riešenie týchto úloh si vyžaduje multisektorový prístup a integráciu sektorových politík 
štátu na území kraja k vytvoreniu regionálnej politiky vzdelávania a zamestnanosti 
príslušníkov marginalizovaných a sociálne znevýhodnených komunít.  

V rámci projektu plánujeme realizovať 3 pilotné projekty  rekvalifikácie príslušníkov 
marginalizovaných komunít, ich tútoring a následne ich začlenenie na trh práce 
(prostredníctvom klasického zamestnávateľa alebo sociálneho podniku).  

Vstupom samosprávneho kraja do celého procesu môžeme  výrazne podporiť lokálne pilotné 
projekty, šíriť dobrú prax a   posunúť túto dôležitú tému  na regionálnu  a celoštátnu úroveň. 

 

3. Základné údaje o projekte 

Personálne a inštitucionálne zabezpečenie 

V rámci aktivít projektu počítame so zapojením ďalších expertov a odborných pracovníkov 
z OZ PRO COMMUNIO (občianske združenie, pôsobiace pri Prešovskej univerzite) 
a Kežmarskej platformy pre sociálne začlenenie, n. o.. Obidvaja partneri projektu sú navrhovaní 
na základe ich aktivít v problematike výskumu marginalizovaných komunít (OZ PRO 
COMMUNIO) a v činnosti s marginalizovanými komunitami priamo v teréne (Kežmarská 
platforma pre sociálne začlenenie). Základné údaje o oboch partneroch sú uvedené v prílohách 
č. 3 a č. 4. Do projektu v prípade potreby zapojíme aj ďalšie  spolupracujúce organizácie na 
zabezpečenie odborných, a propagačných činností. Ich činnosť bude financovaná z paušálu 
rozpočtu projektu.  

Termín podania národného projektu: júl – august 2020 (podľa rozhodnutia Úradu 
splnomocnenca vlády pre občiansku spoločnosť) 

Časový harmonogram aktivít: Projekt bude realizovaný v období 01/2021 – 12/2022, t.j. 24 
mesiacov.  
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Rozpočet: Celková výška rozpočtu na projekt bude maximálne  200 000,00 eur. Z toho:  

• nenávratný finančný príspevok predstavuje 95 % z rozpočtu, t.j. 190 000,- eur 
• spolufinancovanie projektu VUC predstavuje 5 % z rozpočtu, t.j 10 000,- eur 

Rozpočet bude pozostávať z priamych výdavkov na 3 zamestnancov úradu a 2 zamestnancov 
z MNO a paušálnych výdavkov ( zapojenie odborných pracovníkov, tútoring, zákonné 
náležitosti zamestnancov, dopravné  výdavky, propagácia  a pod.) v zmysle výzvy na 
predloženie žiadosti o spoluprácu. Čerpanie finančných prostriedkov bude vychádzať zo 
systému kombinácie zálohových platieb a refundácie.  

 

4. Trvalá udržateľnosť projektu 

Dôležitým aspektom realizácie projektu je jeho trvalá udržateľnosť. Existuje viacero oblastí, 
v ktorých môže PSK podporiť sociálnu ekonomiku  a činnosť sociálnych podnikov na miestnej 
úrovni a to: 

• Prípravou a realizáciou projektov za účasti PSK zameraných na podporu sociálneho 
podnikania a podporených zo zdrojov EÚ alebo štátnych zdrojov na regionálnej úrovni. 

• Zapojením stredných odborných škôl do vzniku a činnosti sociálnych podnikov. 
• Informačnou podporou pre sociálne podniky o grantových zdrojoch zo strany PSK. 
• Vstupom PSK ako zakladateľa do sociálnych podnikov, v prípade osobitného záujmu. 
• Výhodným prenájmom nevyužívaného majetku PSK  (budov a pozemkov) pre potreby 
činnosti sociálnych podnikov na miestnej úrovni. 

Aktivity, výstupy a výsledky projektu budú použité v rámci vzniku, budovania a činnosti 
Klastra sociálnej ekonomiky Prešovského samosprávneho kraja s cieľom zabezpečenia:  

o Informovanosti sociálnych podnikov o grantových zdrojoch,  
o Vzdelávaním zamestnancov a riadiacich pracovníkov,  
o Vzájomnej  informovanosti,  
o Vyhľadávania podnikateľských príležitostí a vzájomnej spolupráce,  
o Spoločnej realizácie projektov a využívanie systému spoločných služieb.  

 

Prílohy:  

Príloha č. 1: ZMLUVA O PARTNERSTVE 

Príloha č. 2 MEMORANDUM o spolupráci pri realizovaní Projektu 

Príloha č. 3: Informácia o OZ PRO COMMUNIO 
Príloha č. 4: Informácia o Kežmarskej platforme pre sociálne začlenenie, n. o. 

 
 

 

 

 

 


