
 

 

 
 

 

Názov projektu: Výstavba a rekonštrukcia miestnych 
komunikácií a chodníkov v obci Ostrovany 

 
Trvanie projektu: 03/2022 – 10/2022 

Nenávratný finančný príspevok: 161 713,08 EUR 
Typ projektu: dopytovo-orientovaný projekt 

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra SR 

Prijímateľ: Obec Ostrovany 
 
Hlavný cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu s názvom "Výstavba a rekonštrukcia 
miestnych komunikácií a chodníkov v obci Ostrovany" je dobudovanie a rekonštrukcia 
pozemných komunikácií vo vnútri sídelnej koncentrácie, prostredníctvom ktorej sa vytvorí 
prepojenie okrajovej časti rómskeho osídlenia s obslužnou komunikáciou, ktorá vedie 
k Hlavnej ulici, čím sa vytvoria príležitosti pre ďalší rozvoj. 
 
Opis projektu: Projekt s názvom „Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií 
a chodníkov v obce Ostrovany“ bude vykonávaný v súlade s princípmi desegregácie, 
degetoizácie a destigmatizácie a v súlade s horizontálnymi princípmi Udržateľný rozvoj, 
Rovnosť mužov a žien a Nediskriminácia. Snahou obce je, aby vďaka rekonštrukcii a 
vybudovaniu miestnych komunikácií a chodníkov a ďalšími pripravovanými projektami 
podporila štandardnú vidiecku zástavbu. Obec bude podporovať, aby obyvatelia využili 
zlepšené podmienky pre uplatnenie sa na trhu práce a zvýšil sa tak potenciál pre legálnu 
výstavbu kvalitnejších obydlí. Zmenou sociálnych, hygienických, pracovných a životných 
návykov sa postupne zmierni vnímaná odlišnosť MRK majoritou a podporí sa schopnosť 
rozpoznávať individuálne odlišnosti jednotlivých rodín a obyvateľov a budovanie bežných 
susedských vzťahov. Podpora rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov v obci 
Ostrovany je jedným zo základných predpokladov pre realizáciu iných aktivít a projektov 
smerujúcich k integrácii rómskych obyvateľov. Realizovaný projekt prispeje k aktivizácii 
MRK pri riešení vlastných problémov v obci a ich sociálnou inklúziu, teda začlenenie do 
majoritnej spoločnosti.  
 
 
Ciele projektu: Hlavným cieľom projektu je prostredníctvom výstavby a rekonštrukcie 
miestnych komunikácií zabezpečiť zlepšenie poskytovania komplexných sociálnych a 
komunitných služieb a ich prostredníctvom prispievať k sociálnej integrácii sociálne 
vylúčených osôb, najmä marginalizovanej rómskej komunity.  
 



 

Výsledky projektu: Vybudované a zrekonštruované miestne komunikácie prispejú k 
sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených, a to ako na individuálnej, tak aj na 
lokálnej úrovni a zároveň sprístupní také možnosti, ktoré sa sociálne vylúčeným 
jednotlivcom a rodinám momentálne neumožňujú zapojiť do sociálneho a kultúrneho 
života v celej spoločnosti. 
 
 
 
 
 
 
 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
v rámci Operačného programu Ľudské zdroje 
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