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Mesto Sereď realizuje projekt s názvom „Podpora opatrovateľskej služby v meste 

Sereď“ vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje na základe 

podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorý spočíva 
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„Európsky sociálny fond“ 
„Európsky fond regionálneho rozvoja“ 

 
www.esf.gov.sk 

 
 
Mesto Sereď realizovalo projekt s názvom „Podpora opatrovateľskej služby 
v meste Sereď“ vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje na 
základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku , ktorý 
spočíval v podpore opatrovateľskej služby poskytovanej v domácnostiach klientov na 
území mesta Sereď. 
 
Prijímateľ: Mesto Sereď 
Názov projektu: Podpora opatrovateľskej služby v meste Sereď  
Kód projektu: 312041R178 
Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01    

 
Hlavný cieľ projektu: Prechod z inštitucionálnej na komunitnú 

starostlivosť 
 
Hlavná aktivita projektu:   Poskytovanie opatrovateľskej služby pre cieľovú 

skupinu: deti a plnoleté fyzické osoby, ktorí sú 
odkázaní na pomoc inej osoby pri sebaobslužných 
úkonoch, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť 
a pri základných sociálnych aktivitách v ich 
domácnosti a ktorým sa poskytujú sociálne služby za 
účelom prechádzania umiestňovania klientov do 
zariadení 

 
Trvanie projektu                         január 2019 – február 2021 
 
Kontrahovaná výška NFP: 489 060,00 EUR 
 
 
Merateľné ukazovatele projektu:  
 
Merateľný ukazovateľ: P0334 Počet podporovaných kapacít nových, inovatívnych 
služieb alebo opatrení na komunitnej úrovni, v  domácom prostredí, otvorenom 
prostredí alebo náhradnom prostredí 

http://www.esf.gov.sk/
http://www.esf.gov.sk/


Typ aktivity: Podpora rozvoja vybraných sociálnych služieb a opatrení 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za účelom predchádzania 
umiestňovania klientov do zariadení 
Hodnota ukazovateľa: 33 
 
Merateľný ukazovateľ: P0361 Počet projektov zameraných na verejné správy alebo 
sociálne služby na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni. 
Typ aktivity: Podpora rozvoja vybraných sociálnych služieb a opatrení 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za účelom predchádzania 
umiestňovania klientov do zariadení 
Hodnota ukazovateľa: 1 
 
Získaná výška NFP:          474 557,92 EUR 
 
Realizáciou projektu bolo zabezpečené poskytovanie opatrovateľskej služby 
kvalifikovanými a empatickými opatrovateľkami pre klientov v ich domácom 
prostredí. 
 
Oprávnená aktivita projektu bola poskytnutá na základe služby všeob ecného 
hospodárskeho záujmu podľa Rozhodnutia Komisie č. 2012/21/EÚ z  20.decembra 
2011, ktorou bola určená opatrovateľská služba ako sociálna služba vykonávaná 
v zmysle ustanovení 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. 
 
Počas realizácie projektu bolo do hlavnej aktivity projektu zapojených celkovo 54 
opatrovateliek/opatrovateľov, z toho 49 opatrovateliek a 5 opatrovateľov. Mesačne v 
prepočte 33 plných pracovných úväzkov.  
Počet opatrovaných klientov bol počas realizácie projektu  86,  z toho 61 žien a 25 
mužov.  
 
Webové sídlo RO:   www.employment.gov.sk 
 
 
Webové sídlo SO:   www.ia.gov.sk 
 
 
Webové sídlo CKO:  www.partnerskadohoda.gov.sk 
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