
P.č. Názov prijímateľa Účel projektu
Výška dotácie 

v €

1 Nitriansky samosprávny kraj

Vytvorenie podmienok pre elimináciu sociálnej izolácie klientov zariadení sociálnych služieb a to 
zabezpečením deliacich priehľadných stien, ktoré umožnia bezkontaktné osobné stretnutia a 
zabezpečením informačnej a komunikačnej techniky na elektronickú komunikáciu nevyhnutnú v 
prípade zákazu návštev. Aktivity sú dôležité nielen na kontaktovanie sa s rodinou, ale aj s lekárom, 
psychológom, s kňazom, s priateľmi, aby tieto skupiny obyvateľov nepociťovali sociálnu izoláciu a tým 
prispieť k zlepšeniu psychickej pohody klientov zariadení sociálnych služieb v NSK a tým prispieť ku 
stabilizácii, resp. zlepšeniu ich zdravotného stavu.

20 000,00       

2 Obec Nové Mesto nad Váhom
Stavebné úpravy jestvujúceho objektu mesta, prostredníctvom ktorých dôjde k premene objektu na 
karanténne centrum a stredisko pre komunity.

30 000,00       

3 Obec Radnovce
Rekonštrukcia hygienických a sociálnych zariadení základnej školy materskej školy, obecného úradu a 
kultúrneho domu

36 285,00       

4 Obec Kapušany
Vytvorenie 2 pracovných miest v obci Kapušany na zabezpečenie komunitných aktivít a zabezpečenie 
základných hygienických štandardov nakúpením hygienických prostriedkov a pomôcok.

18 036,00       

5 Obec Teplička Rekonštrukcia priestorov a ich technologické vybavenie. 45 036,59       

6 Mesto Rajec
Vybudovanie nového klientskeho centra v existujúcich priestoroch mestského úradu Rajec a nákup a 
implementácia ochranných prvkov a pomôcok v klientskom centre.

25 000,00       

7 Mesto Tlmače Vybudovanie verejných toaliet. 20 000,00       

8 Obec Bojná
Vybudovanie karanténneho strediska, rekonštrukciou a vybavením výdajne jedla a nákup 
dezinfekčných pomôcok s cieľom zabezpečenie ochrany obyvateľov obce.

20 000,00       

9 Trnavský samosprávny kraj Zvýšenie hygienických štandardov nakúpením hygienických zariadení a ochranných prostriedkov 20 000,00       

10 Mesto Zvolen
Rekonštrukcia nevyužívaných priestorov v budove mestskej plavárne na prechodné bývanie ľudí v núdzi 
–vytvorenie a vybavenie 2 bytových jednotiek.

20 000,00       

11 Obec Oščadnica
Vytvorenie a vybavenie technického zázemia na realizáciu aktivít v oblasti prezentácie tradičných 
remesiel, podpory cestovného ruchu a nákup dezinfekčných pomôcok.

20 000,00       

12 Magistrát hlavného mesta SR - BA

Zriadenie a prevádzkovanie poradenskej Senior linky pre podporu sociálneho začlenenia ohrozenej 
skupiny obyvateľstva a poskytovanie podporného telefonického poradenstva pre seniorky a seniorov 
pri zvládaní rôznych životných situácií v kontexte pandémie COVID-19 a psychosociálna podpora pre 
seniorky a seniorov prostredníctvom udržiavania sociálnych kontaktov zabezpečením technického 
vybavenia veľkokapacitných zariadení pre seniorov v zriaďovateľskej pôsobnosti Hlavného mesta SR 
Bratislavy.

20 000,00       

13 Žilinský samosprávny kraj
Poskytovať kvalitné sociálne služby v záujme ochrany života a zdravia prijímateľov sociálnej služby v 
zariadeniach sociálnych služieb Žilinského samosprávneho kraja za podmienky dodržiavania aktuálne 
záväzných bezpečnostných epidemiologických opatrení.

20 000,00       

14 Obec Veľké Úľany
Zlepšovanie kvality života ohrozených komunít v oblasti prístupu k hygienickej starostlivosti a tým 
eliminácie šírenia pandemických a epidemiologických ochorení šíriacich sa vďaka zlým hygienickým 
štandardom

15 000,00       

15 Mesto Malacky
Zvýšenie zdravotnej a hygienickej úrovne kvality života ohrozených komunít a obyvateľov regiónu 
Malacky.

10 000,00       

16 Obec Nová Bašta
Zlepšiť podmienky zdravotnej infraštruktúry v obci s vysokou koncentráciou MRK a zabezpečiť pre obec 
priestory na karanténne účely.

30 000,00       

17 Obec Semerovo
Zlepšenie hygienického zázemia pre zlepšovanie kvality života ohrozených komunít prostredníctvom 
nákupu modernej modulovej stavby, ktorá bude slúžiť ako karanténne miesto a izolačné miesto.

24 193,80       

18 Obec Čavoj Zriadenie karanténneho centra prostredníctvom rekonštrukcie budovy bývalého MNV. 25 000,00       

19 Banskobystrický samosprávny kraj
Zabezpečenie nevyhnutných základných hygienických a zdravotníckych podmienok pre klientov a 
zamestnancov domovov sociálnych služieb a domovov dôchodcov v čase pandémie COVID-19 v 
Banskobystrickom kraji

20 000,00       

20 Obec Barca
Zvýšenie hygienického štandardu a zmiernenie sociálneho vylúčenia a jeho negatívnych dôsledkov 
prostredníctvo rekonštrukcie sociálnej časti kultúrneho domu v obci s vysokým podielom obyvateľstva 
z radov MRK

13 322,00       

21 Obec Buzica
Zmiernenie dopadov koronakrízy a zvýšenie hygienickej úrovne vo verejných najviac navštevovaných 
budovách v obci Buzica.

10 000,00       

22 Obec Čaradice
Vytvorenie podmienok pre trávenie voľného pre seniorov prostredníctvom rekonštrukcie nevyužitého 
objektu bývalej materskej školy v obci.

30 000,00       

23 Obec Veľké Leváre
Vytvorenie priestoru pre stretávanie, vzájomné vzdelávanie a rozvoj digitálnych zručností pre komunitu 
seniorov prostredníctvom rekonštrukcie nevyužívaných priestorov zdravotného strediska v obci .

25 000,00       

24 Mesto Turzovka
Zlepšenie a vytvorenie zázemia pre voľnočasové aktivity seniorov a ich socializáciu prostredníctvom 
rekonštrukcie bývalých prízemných priestorov Základnej umeleckej školy na spoločenskú miestnosť pre 
klub Jednoty dôchodcov

22 259,68       

25 Obec Malé Vozokany
Zlepšenie podmienok pre trávenie voľného času cieľovej skupiny (seniorov ) prostredníctvom 
rekonštrukcie hygienických priestorov v objekte „Spoločenského centra obce Malé Vozokany“ a 
vybavenia Spoločenského centra potrebným zariadením

15 000,00       

26 Obec Rybník
Zlepšenie hygienického zázemia pre zlepšovanie kvality života ohrozených komunít v obci Rybník 
prostredníctvom rekonštrukcie sociálnych zariadení v zdravotnom stredisku

20 000,00       



27 Mesto Pezinok
Integrácia hlavnej cieľovej skupiny - seniorov, ochrana zdravia a zvýšenie ich komfortu prostredníctvom 
nákupu germicídnych žiaričov a usporiadania celomesačného festivalu seniorov

15 670,00       

28 Obec Rožkovany
Zvýšenie hygienických opatrení na elimináciu rizík šírenia koronavírusu COVID-19 v marginalizovanej 
rómske komunite v obci Rožkovany a zlepšenie hygienických návykov obyvateľov prostredníctvom 
vybudovania mobilného hygienického centra

45 334,03       

29 Mesto Nesvady
Zaobstaranie mobilného hygienicko – sanitačného zariadenia a motorového prístroja na studené 
zahmlievanie – protivirotickú sterilizáciu, hygienu a prevenčné činnosti

32 703,60       

30 Mesto Gelnica
Vytvorenie 3 bytových jednotiek, izolačnej miestnosti a nákup materiálno-technického zabezpečenia 
proti covid-19

36 720,00       

31 Obec Jelka Rekonštrukcia priestorov čakární a sociálnych priestorov zdravotného strediska v Jelke 42 355,61       

32 Obec Krušovce Rekonštrukcia zdravotného strediska. 40 000,00       

33 Obec Vinodol Zlepšenie hygienického zázemia zakúpením ochranných dezinfekčných prostriedkov 15 014,12       

34 Obec Dubinné
Vytvorenie nového pracovného miesta a zabezpečenie technického vybavenia pre novoprijatého 
pracovníka.

11 925,00       

35 Obec Zemianske sady
Vytvorenie 2 pracovných miest pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie na plný úväzok, ktorí 
budú mať na starosti komunitné aktivity zamerané na skupiny najviac poznačené krízou.

20 580,24       

36 Mesto Spišské Podhradie

Zakúpením zdvíhacích zariadení určených pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu napomáhať 
prekonávaniu schodiskových bariér a tak zvýšiť možnosť týchto osôb premiestňovať sa medzi 
jednotlivými podlažiami budov. Zámerom je zakúpenie a inštalácia troch pásových schodolezov, 
jedného kolieskového schodolezu a šikmej schodiskovej plošiny zabezpečujúcej prepravu osôb z 
prvého poschodia na tretie nadzemné podlažie.

31 703,40       

37 Obec Obeckov Udržanie 3 pracovných miest pre (1 terénna sociálna pracovníčka a 2 kosci) 19 055,09       

38 Mesto Jelšava Dezinfekcia verejných priestranstiev v meste 27 000,00       

39 Obec Nižný Čaj Realizácia povrchových úprav stien v objektoch obce Nižný Čaj. 10 001,11       

40 Obec Liptovský Ondrej Zakúpenie gastrotechnologického vybavenia kuchyne. 28 782,00       

41 Obec Bzince pod Javorinou
Nákup mobilného hygienicko – sanitačného zariadenia na zabezpečenie hygieny ohrozených komunít a 
prístrojov určených na protivirotickú sterilizáciu vonkajších a vnútorných priestorov studeným 
zahmlievaním

33 300,00       

42 Obec Čaka Zabezpečenie stravovania pre seniorov s dodržaním hygienických noriem. 13 253,80       

43 Obec Hertník
Zlepšenie infraštruktúry cestovného ruchu v obci Hertník prostredníctvom rekonštrukcie hygienických 
zariadení samostatných spŕch pre ženy a mužov a samostatných WC pre ženy a mužov v Turistickej 
ubytovni Hertník.

10 982,67       

44 Obec Ražňany Zlepšenie kvality života ohrozených komunít v obci Ražňany. 16 425,00       

45 Obec Oľšavka
Rekonštrukcia vnútorných priestorov, zriadenie výdajne jedál a jedálne pre seniorov a 
nezamestnaných.

14 700,00       

46 Obec Žakovce
Zlepšenie podmienok pre zabezpečenie stravovania seniorom v objekte občianskej vybavenosti v 
centrálnej časti obce.

12 800,00       

47 Mesto Šamorín Zabezpečenie hygienických podmienok pre bezdomovcov obstaraním sanitárneho kontajnera 15 000,00       

48 Obec Palín
Zlepšenie životných podmienok seniorov v obci Palín zariadením miestnosti pre výkon komunitnej 
činnosti klubu dôchodcov

13 519,26       

49 Obec Dolné Dubové
Zabezpečiť udržanie pracovného miesta ohrozeného krízou COVID-19 za účelom zabezpečiť 
pokračovanie aktivít zvyšujúcich kvalitu života na vidieku

12 800,00       

50 Mesto Spišská Nová Ves
Podpora znevýhodnených skupín obyvateľstva a uľahčenie prístupu k prostriedkom na zmiernenie 
dopadov pandémie COVID-19

10 000,00       

51 Mesto Nová Dubnica

Zmiernenie negatívnych dôsledkov sociálneho vylúčenia pre ľudí bez domova v meste Nová Dubnica, 
zabezepčenie ochrany zdravia a zlepšenia zdravotného stavu, prevencia a zabránenie šírenia 
prenosných vírusových chorôb ma ostatné obyvateľstvo prostredníctvom vybudovania kontajnerového 
karanténneho ubytovania s potrebným hygienickým zázemím

25 000,00       

52 Mesto Veľký Šariš
Rozvoj mesta, udržiavanie a zveľaďovanie životného prostredia prostredníctvom udržaných 2 
pracovných pozícií a vytvorenia 1 pracovnej pozície pre občanov z marginalizovanej komunity

25 000,00       

53 Mesto Bojnice Zvýšenie hygienických štandardov prostredníctvom revitalizácie verejných WC 24 468,18       

54 Obec Hromoš
Rozvoj sociálnej infraštruktúry regiónu, podpora triedenia odpadu s dôrazom na nebezpečný odpad a 
odpad domácností, osveta o potrebe separácie odpadu.

10 000,00       

55 Obec Nižný Hrušov
Úhrada mzdových nákladov na zabezpečenie zamestnanca k realizácii aktivít na podporu seniorov a 
úhrada nákladov súvisiacich s činnosťou zamestnanca

10 549,24       

56 Obec Poluvsie Realizácia stavebných úprav hygienických zariadení MŠ. 20 000,00       

57 Obec Malé Chyndice
Rekonštrukcia nevyužívaného objektu pre klub seniorov a vybavenie interiéru zrekonštruovaného 
objektu

20 000,00       


