
 
 
 

PROJEKT – Poskytovanie opatrovateľskej služby 
v meste Sereď 

 
 
Na základe výzvy Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len 
„MPSVaR SR“) ako Riadiaceho orgánu pre operačný program Ľudské zdroje 
DOP 2021/8.1.1/01 mesto Sereď podalo žiadosť o poskytnutie nenávratného 
finančného príspevku Podpora opatrovateľskej služby II. Na základe predloženej 
žiadosti MPSVaR SR dňom 9.11.2021 schválilo poskytnutie nenávratného 
finančného príspevku vo výške 408 000 €. Časový rámec realizácie projektu: 
01.decembra 2021 – 30.novembra 2023.  
 
Hlavná aktivita projektu:  Poskytovanie domácej opatrovateľskej služby na 
území mesta Sereď počas 24 mesiacov. Sociálna služba je poskytovaná v zmysle 
zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 
445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení 
neskorších predpisov (stanovenia podľa § 12 ods. 1 písm. c) bod 2; § 13 ods. 3 a 
§ 41 zákona o sociálnych službách).  
 
Cieľová skupina: Plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytuje daný druh 
sociálnej služby a zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti 
sociálneho vylúčenia vo verejnom sektore. 
 
Realizácia projektu: Realizácia projektu bola zahájená 1. decembra 2021 s 38 
opatrovateľmi/opatrovateľkami v domácnosti a 50 prijímateľmi sociálnych 
služieb. V priebehu roku 2022 bolo zapojených do projektu kumulatívne 8 
opatrovateliek a 21 klientov. Financovanie projektu sa realizuje refundáciou 
v mesačných intervaloch. Za realizáciu projektu zodpovedá: PhDr. Silvia 
Adamčíková a Ing. Mária Mrnková.  
 
Ciele projektu: Cieľom projektu je dostupnosť domácej opatrovateľskej služby 
za účelom prechádzania umiestňovania klientov do pobytových zariadení. 
Terénna opatrovateľská služba zabezpečí čo najdlhšie zotrvanie odkázaných 
občanov v ich prirodzenom domácom prostredí za účelom zlepšenia kvality ich 
života. Projekt sa realizuje prostredníctvom jednej hlavnej aktivity: 
poskytovanie opatrovateľskej služby v domácom prostredí. Aktivity sú 
realizované prostredníctvom kvalifikovaných opatrovateliek/opatrovateľov, 
zamestnancov mesta Sereď pre klientov, ktorí majú trvalé bydlisko v meste 



Sereď a majú s mestom uzatvorenú zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, 
najviac v rozsahu hodín vyplývajúcich z právoplatného rozhodnutia mesta Sereď 
o odkázanosti na sociálnu službu. Projekt je zároveň prínosom k udržaniu 
a rozšíreniu zamestnanosti v meste Sereď v oblasti poskytovania sociálnych 
služieb.  
 
Webové sídlo RO:   www.employment.gov.sk 
 
Autor: 
Mesto Sereď 

http://www.employment.gov.sk/


 
 
 

„Európsky sociálny fond“ 
„Európsky fond regionálneho rozvoja“ 

 
www.esf.gov.sk 

 
 
Mesto Sereď realizuje projekt s názvom „Poskytovanie opatrovateľskej služby 
v meste Sereď“ vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.  
Projekt je realizovaný základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku a spočíva v poskytovaní domácej opatrovateľskej služby na 
území mesta Sereď s cieľom podporiť zotrvanie osôb odkázaných na pomoc inej 
osoby v rodinnom prostredí.  
 
Názov projektu:   Poskytovanie opatrovateľskej služby  
                                          v meste Sereď 
 
 
Hlavný cieľ projektu: Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou 

COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov 
a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia 
hospodárstva 

 
Typ projektu:                              dopytovo – orientovaný projekt 
 
Kód projektu /ITMS2014+/:     312081BHI2 
 
Trvanie projektu                         december 2021 – november 2023 
 
Kontrahovaná výška NFP: 408 000,00 EUR 
 
Webové sídlo RO:   www.employment.gov.sk 
 
Webové sídlo CKO:  www.partnerskadohoda.gov.sk 
 
 
Autor: 
Mesto Sereď 
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