
 
 

 
 

Príloha č. 4b  
 

Tematické výberové vzorky projektov vo vybraných 
operačných programoch  
 

 
 
Tabuľka č. 1: Tematická výberová vzorka OP ZaSI 
 Kód ITMS  Názov projektu Organizácia 
Dopytovo-orientované projekty – 16 projektov 
27120130263 Pandorina skrinka Záujmové združenie žien MYMAMY 

27120130277* 
Boj proti domácemu násiliu v 
zdravotníckom zariadení Societa 

27120130279 
Zvýšenie informovanosti  zameranej na 
toleranciu 

Národné centrum pre rovnost 
príležitostí, n.o. 

27120130280 Kompetenčné zručnosti OZ Duvia 

27120330009 
Podpora zosúladenia rodinného 
a pracovného života v obci Tomášikovo Obec Tomášikovo 

27120330003 
Zvýšenie adaptability osôb s rodinnými mi 
povinnostami na trhu práce Aktívny život, nezisková organizácia 

27120330004 
Nástroje podpory zosúladenia rodinného 
a pracovného života OZ na ochranu matky a dieťaťa 

27120330005 Virtuálny femkubátor UNI KREDIT, n.o. 

27120330011 
Informačné technológie GIS v cestovnom 
ruchu N.o. F. J. Turčeka 

27120330006 
Mamičky po materskej - odborné 
vzdelávanie a femkubátor 

Centrum vzdelávania neziskových 
organizácii  

27120330007 
Inkubátor pre ženy s rodinnými 
povinnosťami  S.S.C.I.T. 

27120330012 

Zosúladenie rodinného a pracovného 
života v meste Hurbanovo zriadením 
„Centra pre mladé mamicky“ Mesto Hurbanovo 

27130230006 Alcatraz ASSP 
27130230004 Posilnenie sociálnych zručností Občianske združenie Brána do života 

27130230005 
Motivačný vzdelávací program pre týrané 
ženy RUŽOVÝ TELEFÓN OZ 

27130230008 Spoločne 
MARGINAL – lokálne partnerstvo 
sociálnej 

Národné projekty – 8 projektov vrátene súvisiacich podprojektov  
27110130002 
(SK) 

Národný projekt II-2 Podpora 
zamestnanosti občanov so zdravotným 
postihnutím 
 

Ústredie práce, sociálnych vecí a 
rodiny 

27130130002 
(BSK)  
27110130007* Podpora zamestnanosti v období Ústredie práce, sociálnych vecí 



 
 

 
 
 

 Kód ITMS  Názov projektu Organizácia 
globálnej finančnej a hospodárskej krízy 
(SR) 

a rodiny Bratislava 

27110130017 
(SVK) Absolventská prax Ústredie práce, sociálnych vecí 

a rodiny Bratislava 

27110130018 
Národný projekt II-2/A Podpora 
zamestnávania občanov so zdravotným 
postihnutím 

Ústredie práce, sociálnych vecí a 
rodiny 

27110130021# 
Národný projekt II-2/B Podpora 
zamestnávania občanov so zdravotným 
postihnutím 

Ústredie práce, sociálnych vecí a 
rodiny 

27110130026 Národný projekt – Absolventská prax 2  Ústredie práce, sociálnych vecí a 
rodiny 

27130230002 
Príspevok na službu starostlivosti o dieťa Ústredie práce, sociálnych vecí 

a rodiny Bratislava 27130230016 
(BSK) 
27140130053 
(SVK) Vzdelávanie odborárov v SR Konfederácia odborových zväzov SR 

27120230111# 

Národný projekt III-2/B Zvyšovanie 
zamestnanosti a zamestnateľnosti 
znevýhodnených uchádzačov o 
zamestnanie 

Ústredie práce, sociálnych vecí a 
rodiny 

27120130217 
(SVK)  Zvyšovanie zamestnateľnosti 

profesionálnych rodičov 
Ústredie práce, sociálnych vecí 
a rodiny Bratislava 27130230001 

(BSK) 
 
* Takto označené projekty pôvodne boli zaradené súčasne do náhodnej vzorky, 
a zároveň vyhodnotené ako vhodné do tematickej vzorky. Pri samotnej analýze sa 
teda preradili do tematickej vzorky. Náhodná vzorka sa tak z 47 zredukovala na 45. 
# Takto označené projekty neboli ukončené ku 31.12. 2013, ale ku 30.6.2014. De 
facto teda ide o ukončené projekty v čase hodnotenia. Túto výnimku sme zohľadnili 
s ohľadom na zameranie projektov, ktoré sa orientujú na podporu znevýhodných 
uchádzačov o zamestnanie, osobitne osoby so zdravotným postihnutím.  
 
 
Tabuľka č. 2: Tematická výberová vzorka OP V 
 Kód ITMS  Názov projektu – národné projekty Organizácia 

26130230025 
 

Komplexný poradenský systém 
prevencie a ovplyvňovania 
sociálnopatologických javov v školskom 
prostredí 

Výskumný ústav detskej psychológie 
a pato-psychológie 

26130130095 
 

Inkluzívny model vzdelávania na 
predprimárnom stupni školskej sústavy 

Metodicko pedagogické centrum 
 

26120130011 
 

KomPrax -Kompetencie pre prax 
 

IUVENTA 
 

26120130029 
Vidiecka univerzita tretieho veku Slovenská poľnohospodárska 

univerzita v Nitre 
26120130038 Vzdelávanie seniorov podporujúce Mesto Senica 



 
 

 
 
 

aktívne starnutie 
26130230004 Učíme sa moderne pre život a prax OU Viničky 

 
 
Tabuľka č. 3: Tematická výberová vzorka OP VaV 
 
Kód ITMS  Názov projektu – národné projekty Organizácia 
26250120046 Podpora infraštruktúry Žilinskej 

univerzity 
Žilinská univerzita 
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