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MESTO  NOVÁ DUBNICA
Vzdelávanie zamestnancov verejnej sféry v meste 

Nová Dubnica

1. ŠTRUKTURÁLNE FONDY VŠEOBECNE

1.1 Čo sú štrukturálne fondy?

  Štrukturálne fondy sú nástroje štrukturálnej politiky, ktoré Európ-
ska únia využíva na dosiahnutie svojich prioritných cieľov. Zámerom 
štrukturálnej a regionálnej politiky Európskeho spoločenstva je vyrovnať 
rozdiely medzi bohatými a chudobnými regiónmi v rámci zjednotenej 
Európy. Pomoc sa realizuje pomocou štrukturálnych fondov a Kohézneho 
fondu.

Hlavnými finančnými nástrojmi európskej regionálnej politiky sú dva  
štrukturálne fondy: 

•	 Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRD/ERDF) 

•	 Európsky sociálny fond (ESF)

Štrukturálne fondy a SR:

  Súčasné programové obdobie 2007 - 2013 je pre Slovenskú repub-
liku prvým programovým obdobím, v ktorom bude mať možnosť využívať 
zdroje z fondov EÚ v priebehu celého jeho trvania. Poslanci EP schválili 
balík nariadení pre novú kohéznu politiku na roky 2007 – 2013 a tým aj 
budúcu alokáciu 32,7 % spoločného rozpočtu EÚ (308 mld. €, takmer 12 
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ambíciu priblížiť sa k dosiahnutiu rovnováhy na trhu. Na dosiahnutie 
globálneho cieľa boli na základe výsledkov SWOT analýzy zadefinované 
tieto hlavné ciele: zvyšovanie zamestnanosti a adaptability a znižovanie ne-
zamestnanosti, posilnenie integrácie osôb ohrozených sociálnym vylúčením 
alebo sociálne vylúčených a podpora zosúladenia rodinného a pracovného 
života, zvyšovanie kvality ľudských zdrojov a ich riadenia v oblasti verejnej 
politiky.

Rámcové aktivity nevyhnutné na dosiahnutie globálneho cieľa a hlavných 
cieľov sa realizujú prostredníctvom týchto prioritných osí:

· Prioritná os č. 1  Podpora rastu zamestnanosti 

· Prioritná os č. 2  Podpora sociálnej inklúzie 

· Prioritná os č. 3  Podpora rastu zamestnanosti a sociálnej inklúzie v BSK 

· Prioritná os č. 4  Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy 

· Prioritná os č. 5  Technická pomoc

Prioritná os č.1 Podpora rastu zamestnanosti

  Aktivity prvej prioritnej osi sú zamerané na prevenciu straty 
zamestnania, tvorbu nových pracovných miest a umiestnenie nezamest-
naných osôb, resp. osôb, ktorým hrozí prepúšťanie z pracovného pomeru 
na voľné pracovné miesta. Vznik a udržateľnosť pracovných miest sú pod-
porené rastom adaptability pracovníkov, podnikov a podporou samostatnej 
zárobkovej činnosti.

2. PROJEKT VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV 
VEREJNEJ SFÉRY V MESTE NOVÁ DUBNICA

2.1.Východiská projektu

Na základe dlhodobého pozorovania mestského úradu  boli zistené nedostat-
ky jeho zamestnancov predovšetkým pri práci s Informačným systémom 

biliónov Sk). Základným strategickým dokumentom Slovenskej republiky 
na programovanie využívania fondov  Európskej únie v rokoch 2007-2013 
je Národný strategický a referenčný rámce (NSRR). 

 Stanovuje národné priority, ktoré  budú spolufinancované zo 
štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v budúcom programovom ob-
dobí. Obsahom Národného strategického referenčného rámca je analýza 
súčasnej situácie Slovenskej republiky, vízia a stratégia hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja Slovenska vrátane priorít NSRR, členenie stratégie na 
operačné programy a financovanie NSRR.

1.1.1 Čo je ESF?

 Európsky sociálny fond je hlavným finančným nástrojom 
Európskej únie na investície do ľudí. Podporuje zamestnanosť a pomáha 
ľuďom rozširovať vzdelanie a kvalifikáciu. Tým sa zlepšujú ich pracovné 
príležitosti. Slovenská republika začala čerpať finančné prostriedky z 
Európskeho sociálneho fondu v roku 2004.

1.2. Operačné programy

  Pomoc zo štrukturálnych fondov sa poskytuje na základe oficiál-
nych dokumentov - operačných programov a ich doplnkov. Ide o: Rgionálny 
operačný program, Životné prostredie, Konkurenciaschopnosť a hospodár-
sky rast, Výskum a vývoj, Zdravotníctvo, Zamestnanosť a sociálna inklúzia, 
Bratislavský kraj, Vzdelávanie, Informatizácia spoločnosti, Doprava, Tech-
nická pomoc.

1.2.1. Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia

OP ZaSI definuje ciele (globálny cieľ a hlavné ciele) a nástroje (priority a 
ich opatrenia), ktoré budú spolufinancované zo zdrojov Európskeho sociál-
neho fondu (ESF), verejných zdrojov SR a súkromných zdrojov v období 
rokov 2007 – 2013. Globálnym cieľom OP ZaSI je rast zamestnanosti, 
pokles nezamestnanosti, sociálna inklúzia a budovanie kapacít, ktorý má 
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2.3. Ciele projektu

Hlavný cieľ: Zvýšiť kvalifikáciu a odborné vedomosti a zručnosti cieľovej 
skupiny,  zvýšenie efektivity a kvality práce. 

Špecifické ciele projektu:

· Zvýšiť kvalifikáciu a odborné vedomosti a zručnosti cieľovej skupiny, 
zvýšenie efektivity a kvality práce v oblasti informačných technológií

· Zvýšiť kvalifikáciu a odborné vedomosti a zručnosti cieľovej skupiny, 
zvýšenie efektivity a kvality práce v oblasti komunikácie a psychológie

· Zvýšiť kvalifikáciu a odborné vedomosti a zručnosti cieľovej skupiny v an-
glickom jazyku

2.4. Aktivity  na dosiahnutie cieľov projektu

  Projekt je realizovaný prostredníctvom piatich hlavných aktivít, 
jednotlivých kurzov. Osoby cieľovej skupiny budú zaradení do jednotlivých 
kurzov podľa potreby. 

· Základné školenie v rámci Informačného systému samospráv  
( 08/2009-09/2009): efektívne využívanie Informačného systému

· Odborné školenie v rámci Informačného systému samospráv 
(09/2009-10/2010): Efektívne využívanie IS v oblastiach – fakturácia, dane, 
majetok mesta, obyvatelia, miestne  poplatky, domy a byty, personalistika 
a mzdy atď.

· Kurz komunikácie 
(10/2009-09/2010) 
oblasti: partneri v komunikácii, princípy efektívnej komunikácie, never-
bálna komunikácia, techniky na zvládnutie  stresu atď.

· Kurz anglického jazyka 
(08/2009-06/2010)

samospráv. Daná cieľová skupina má problém so základnými úlohami, 
čo podstatne predlžuje čas potrebný na jednotlivé úkony, zároveň vedie 
k neochote zamestnancov pracovať s týmto systémom. Ďalšími oblasťami, 
v ktorých  zamestnanci mestského úradu cítia svoje nedostatky,  sú komu-
nikácia, cudzie jazyky, ako aj oblasť psychológie. 

2.2. Základné informácie o projekte

Názov projektu: Vzdelávanie zamestnancov verejnej sféry v meste Nová 
Dubnica

TMS kód projektu: 27110230088

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom: Sociálna 
implementačná agentúra

Prioritná os 1. Podpora rastu zamestnanosti

Opatrenie 1.2 Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníct-
vom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania

Celkový rozpočet projektu: 122 202,50 EUR

Výška nenávratného finančného príspevku: 116 092,36 EUR

Vlastné zdroje: 6 110,14 EUR

Trvanie projektu: 03/2009 – 10/2010

2.2.1. Partneri projektu

 Do projektu sú zapojení nasledovní partneri: Bytový podnik, 
m.p.o., Centrum voľného času Nová Dubnica, Domov dôchodcov Nová 
Dubnica, Základná škola, Janka Kráľa 1, Nová Dubnica, Základná um-
elecká škola Nová Dubnica, Materská škola Petra Jilemnického 12/5 Nová 
Dubnica.
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V nasledujúcej tabuľke názorne ilustrujeme príspevok aktivít k výsledkom 
projektu.

Tabuľka 1 Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom projektu

Názov aktivity

Väzba na 
merateľný 
ukazovateľ 

výsledku

Merná 
jednotka

Počet 
jednotiek

Aktivita č.1 Základné školenie v rámci 
Informačného systému samospráv

Počet osôb 
vyškolených      
v projekte

počet 32

Aktivita č.2 Odborné školenie v rámci 
Informačného systému samospráv

Počet osôb 
vyškolených      
v projekte

počet 32

Aktivita č.3 Kurz komunikácie
Počet osôb 
vyškolených      
v projekte

počet 98

Aktivita č. 4 Kurz anglického jazyka 
Počet osôb 
vyškolených      
v projekte

počet 5

Aktivita č. 5 Kurz psychológie, 1. 
Etapa

Počet osôb 
vyškolených      
v projekte

počet 35

Aktivita č. 5 Kurz psychológie, 2. etapa
Počet osôb 
vyškolených      
v projekte

počet 35

      2.6.2. Dopad na regionálnej a celoštátnej úrovni 

  Pre Mestský úrad mesta Nová Dubnica a jeho partnerov projekt 
poskytuje možnosť zvýšiť efektivitu jeho fungovania prostredníctvom kval-
ifikovaných zamestnancov a tým poskytovať služby občanom efektívnejšie 
a v kratšom časovom intervale. Zároveň nadobudnutý majetok bude naďalej 
využívaný na rôzne vzdelávacie aktivity (rozšírenie jazykového kurzu, 
možnosť riešiť modelové úlohy z ISS za pomoci skúsenejších kolegov 

· Kurz psychológie 
(1.etapa 08/2009-10/2009; 2.etapa 07/2010-07/2010) 
Obsah: teória sociálnej práce, základy sociológie, základy práva, psycholó-
gia osobnosti, teória komunikácie, sociálna psychológia, analýza sociálneho 
prostredia, etika v sociálnej práci, atď.

· Podporné aktivity projektu 
(03/2009-10/2010) 
riadenie projektu 
publicita projektu: v periodiku Novodubnické zvesti bol na začiatku 
projektu uverejnený inzerát, informujúci cieľovú skupinu, ako i širokú 
verejnosť, o účasti fondov EÚ na prebiehajúcom projekte, pozvánky pre 
účastníkov, plagát, informačné letáky, oznam na internetovej stránke mesta, 
označenie miesta realizácie , označenie majetku a školiacich      

2.5. Kam sme s projektom pokročili....

  Projekt sa začal realizovať po podpise zmluvy o NFP dňa 20.03. 
2009. Prvým krokom bolo zrealizovanie výberu dodávateľov externých 
služieb. Následne po kontrole VO zo strany Sociálnej implementačnej 
agentúry boli uzatvorené zmluvy s víťazmi a od augusta 2009 prebiehajú 
jednotlivé školenia. 

2.6. Prínos realizácie projektu

  Projekt je zameraný na zvýšenie kvalifikácie zamestnancov, a tým 
priamo na podporu udržania zamestnanosti a adaptabilitu zamestnancov 
a tým aj mestského úradu mesta Nová Dubnica a partnerov projektu.

2.6.1. Dopad na cieľovú skupinu

 V priebehu projektu a po jeho ukončení  sa zvýši kvalifikácia 
a zručnosti cieľovej skupiny projektu, čo im umožní pracovať efektívnejšie 
a podávať kvalitnejšie pracovné úkony. Tým automaticky stúpne aj ich 
cena na trhu práce. Takisto hodnota zamestnanca na pracovnom trhu, stáva 
sa pripravenejší pre súčasné potreby iných zamestnávateľov. 
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a iné). 

  Pre občanov mesta bude vyškolený personál viesť k efektívnej 
komunikácii, zjednodušeniu jednotlivých úkonov, šetreniu času skrátením 
jednotlivých procesov a všeobecne k skvalitneniu života v Novej Dubnici.

Projekt zároveň úzko súvisí s nasledujúcimi strategickými a plánovacími 
dokumentmi:

· Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja – strategický cieľ 4 
(zlepšenie fungovania štátu, jeho inštitúci a verejnej správy) a strategický 
cieľ 14 (zmiernenie sociánych rozdielov v spoločnosti, zníženie miery ne-
zamestnanosti, ukončenie transformácie systému sociálneho zabezpečenia 
a podpora politiky zamestnanosti,

· Národný strategický referenčný rámec – predovšetkým horizontálne pri-
ority rovnosť príležitostí, zabezpečenie vyššej kvalifikácie jednotlivým 
zamestnancom , trvalo udržateľný rozvoj, informačná spoločnosť,

· Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja trenčianskeho samosprávneho 
kraja – zvýšenie kvalifikačného potenciálu a adaptability pracovnej sily ,

· Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nová Dubnica – podporo-
vanie rozvoja kvality života obyvateľov a návštevníkov mesta,

· Rozvojový plán NUTS 2 Západné Slovensko – kontinuálne nadobúdanie 
informácií, zručností a kompetencií obyvateľstva a tým ich lepšie uplatnenie 
na trhu práce,

· Programové vyhlásenie mesta Nová Dubnica na obdobie 2007-2010 – 
potreba pravidelných školení príslušníkov mestskej polície v oblasti komu-
nikácie.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore s Európskeho sociálneho fondu v rámci 
Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia

www.esf.gov.sk, www.sia.gov.sk
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Fotky z projektu:
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