
Národný projekt Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej 
úrovni 
 

 

Základné informácie o projekte: 

 

Názov projektu:  Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na 

komunitnej úrovni (ďalej len „NP PVSSKIKÚ“) 

ITMS kód 2014+: 312041A136 

Prijímateľ:  Mesto Banská Štiavnica  

 Radničné námestie 1, 969 01 Banská Štiavnica  

 

Miesto realizácie projektu:  Komunitné centrum (ďalej len „KC“), Šobov 1407/7, 

969 01 Banská Štiavnica  

Poskytovateľ dotácie:    Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

Implementačná agentúra:  Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych 

vecí a rodiny SR (ďalej len „IA MPSVR SR“) 

Názov operačného programu: Ľudské zdroje  

Prioritná os (číslo a názov):  4 Sociálne začlenenie  

Investičná priorita prioritnej osi 4.1: Aktívne začlenenie, a to aj s cieľom podporovať rovnaké 

príležitosti a aktívnu účasť a zlepšenie zamestnanosti  

Špecifický cieľ 4.1.1: Zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených 

osôb v spoločnosti, vrátane na trhu práce  

 

Informácia o dátume začatia a ukončenia realizácie národného projektu:  

10/2015 – 09/2019 

 

Dátum podpisu zmluvy o spolupráci s IA MPSVR SR:  

12.12.2016 

 

Mesto Banská Štiavnica začalo výkon KC v rámci NP PVSSKIKÚ dňom 01.02.2017. 

 

Poskytnutý transfer: 

1) za výkon KC 

a) mzdové náklady na zamestnancov KC vo výške 2.723,89 €/mes. 

b) ostatné náklady na zamestnancov KC  

- nákladov na stravné zamestnancov KC:   37,54 € 

- nákladov na kancelárske potreby pre zamestnancov KC:   9,30 € 

- nákladov na administratívu zamestnancov KC:  25,50 € 

- nákladov na cestovné zamestnancov KC:     2,83 € 

 

Výška transferu za výkon KC je stanovená Štandardnou stupnicou jednotkových 

nákladov v rámci NP PVSSKIKÚ a jej výška sa bude meniť každoročne podľa prepočtu 

k 1. januáru príslušného roka na základe indexu nominálnej mzdy v hospodárstve SR 

zverejneného Štatistickým úradom SR za prvý až druhý štvrťrok kalendárneho roka, 

ktorý predchádza príslušnému roku.  

 

2) na prácu s cieľovou skupinou:  62,50 €. 

 

 



Stručný opis projektu: 

Dňa 29.09.2016 podalo Mesto Banská Štiavnica žiadosť o zapojenie sa do NP PVSSKIKÚ, 

ktorý bol vyhlásený IA MPSVR SR. Na základe odborného schválenia podanej žiadosti bolo 

Mesto Banská Štiavnica vybrané ako úspešný uchádzač a dňa 12.12.2016 uzatvorilo s IA 

MPSVR SR zmluvu o spolupráci (ďalej len „Zmluva“). Zmluva je uzatvorená na dobu určitú 

do 30.06.2019. 

 

Cieľom NP PVSSKIKÚ je podpora rozvoja poskytovateľov vybraných sociálnych služieb 

krízovej intervencie na komunitnej úrovni, ktorí budú poskytovať dostupné, štandardizované 

odborné činnosti, obslužné činnosti, ďalšie činnosti a aktivity realizované v oblasti sociálnej 

inklúzie osôb v nepriaznivej sociálnej situácii, ohrozených sociálnym vylúčením alebo 

s obmedzenou schopnosťou sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy.  

 

Projekt umožnil vytvoriť tri pracovné miesta v KC, a to jedno pracovné miesto odborného 

garanta KC, jedno pracovné miesto odborného pracovníka KC a jedno pracovné miesto 

pracovníka KC.   

 

IA MPSVR SR bude poskytovať transfer na výkon KC (mzdové náklady a osobné náklady na 

zamestnancov KC) a na prácu s cieľovou skupinou.  

 

Mesto Banská Štiavnica začalo výkon KC v rámci NP PVSSKIKÚ dňom 01.02.2017.  

 

 


