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ODKAZ NA FOND  
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci 
Operačného programu Ľudské zdroje". 
 
"Investícia do vašej budúcnosti" 
 
MIESTO REALIZÁCIE:   Obec  Malý Slavkov 
 
CELKOVÉ NÁKLADY:  64 401,93 EUR  
 
VÝŠKA NFP: 61 181,83 EUR 
 
OPERAČNÝ PROGRAM:   Ľudské zdroje, Prioritná os 6  -Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných 
rómskych komunít, Špecifický cieľ - 6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania 
 
POSKYTOVATEĽ : Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, v zastúpení Ministerstvo vnútra Slovenskej 
republiky 
 
PRIJÍMATEĽ:   Obec  Malý Slavkov 
 
SÍDLO PRIJÍMATEĽA:  Obec  Malý Slavkov,  Gerlachovská 52, 060 01 Malý Slavkov 
 
CIEĽ PROJEKTU: 
 
Globálnym cieľom projektu je podporiť rozvoj ľudských zdrojov, ich celoživotného učenia a plnohodnotného začlenenia sa na trh práce a 

zlepšenie ich sociálnej situácie v obci Malý Slavkov, ktorá sa nachádza v Prešovskom kraji. Ide predovšetkým o podporu sociálnej 

inklúzie a pozitívnych zmien v komunitách s dôrazom na MRK prostredníctvom rastu počtu rómskych domácností s prístupom k 

zlepšeným podmienkam bývania. Globálny cieľ bude naplnený špecifickým cieľom projektu, ktorý môžeme zadefinovať prostredníctvom 

aktivít projektu ako podporu zlepšenia prístupu k pitnej vode v prostredí MRK prostredníctvom rozšírenia vodovodnej siete pre MRK 

v tejto obci.    

 

OPIS PROJEKTU: 

  
Predmetom projektu  je rozšírenie vodovodnej siete pre rómsku komunitu v mieste novej bytovej výstavby v  obci Malý Slavkov v okrese 

Kežmarok.  Výstavba rieši rozšírenie vodovodnej siete pre rómsku komunitu. Konkrétne sa jedná o západnú časť obce. Navrhovaná 

rozšírená vodovodná sieť bude viesť po pozemkoch s parcelnými číslami 444, 436/1, 412/1, 412/14, 412/15, 672, 674, 675, 673, 678 a 

680.  Časť stavby, ktorá si vyžaduje trvalé zabratie pozemku - Výdajný stojan sa bude nachádzať na parcele 412/1 (viď. výkres Celková 

situácia). 

V rámci projektu sa navrhnutá stavba člení na jednotlivý stavebné objekty: 

 SO 01 - Vodovodný rad - oprávnený výdavok 

 SO 02 - Výdajný stojan - oprávnený výdavok 

 SO 03 - Prípojky - neoprávnený výdavok 

Napojenie rozšírenia vodovodnej siete bude realizované na  existujúcu vodovodnú sieť, ktorá je z liatinového potrubia. 

Prevádzkovateľom stavby bude Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s 

 

 

 

 

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


  

AKTIVITY PROJEKTU: 

Hlavná aktivita projektu:  Podpora zlepšenia prístupu k pitnej vode 

021- Stavby - stavebné práce, stavebný dozor a PD  

022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí -  výdajný stojan 

 

VÝSTUPY PROJEKTU: 

Hlavnou prioritou je zlepšenie podmienok bývania rómskych domácností prostredníctvom rozšírenia vodovodnej siete pre 

marginalizované rómske komunity v obci Malý Slavkov. Základným predpokladom dosiahnutia tohto stavu je navrhnutý spôsob  

rozšírenia vodovodnej siete  prostredníctvom  zabezpečenia lepšieho prístupu k pitnej vode  rómskych rodín.  Rozšírenie vodovodnej 

siete pre magrinalizované rómske komunity v obci tak  bude mať za následok zlepšenie kvality bývania a hygieny obyvateľov v 

marginalizovaných rómskych komunitách. Zabezpečením prístupu k pitnej vode  sa tak zlepšia  celkové životné podmienky a hygiena  

rómskych rodín  a dosiahne sa tak vyššia kvality bývania pre obyvateľov  rómskych komunít, čím sa vytvoria sa podmienky pre 

plnohodnotnú participáciu v spoločnosti a uplatnenie sa na trhu práce a čím je zabezpečený súlad projektu s princípmi desegregácie, 

degetonizácie a destigmatizácie 

Merateľné ukazovatele projektu:  

P0156 Počet osôb MRK s prístupom k pitnej vode v dôsledku realizácie projektu   - 98  

P0527 Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK prostredníctvom uplatnenia sociálneho aspektu vo verejných 

obstarávaniach - 1 

Hlavné prínosy pre obyvateľov segregovaných rómskych komunít prostredníctvom realizácie aktivít projektu:  

a) zvýšenie kvality života príslušníkov marginalizovaných rómskych romunít v obci, prostredníctvom zvýšenia kvality bývania rómskych 
rodín v obci 

b) zlepšenie hygieny v rómskych rodinách žijúcich v obci 

c) zabezpečenie základných služieb pre tieto rómske rodiny zo strany obce  

d)  dosiahnutie celkovej  sociálno-ekonomickej integrácie MRK v rámci spoločnosti 

e) podpora aktívneho začlenenia príslušníkov MRK na trh práce - v rámci  verejného obstarávania bude požadované vytvorenie 1 
pracovného miesta cielene pre MRK 

 

ZAČIATOK REALIZÁCIE:   2.2018 

UKONČENIE REALIZÁCIE:    7.2019 

 

TYP PROJEKTU:   Investičný, dopytovo-orientovaný projekt 

 


