
 

 
 

 

Názov projektu:  Spoločne a preventívne proti šíreniu pandemických prenosných 
ochorení na území obcí Habovka a Hustopeče. 

 
Kód projektu:   SK/FMP/11b/07/001 
Obdobie realizácie  
projektu:   08/2021 - 02/2022 
 
Partneri:   Obec Habovka (vedúci partner) 

Mesto Hustopeče (hlavný cezhraničný partner) 
 

Celkové náklady:  15 500,00 EUR 
 
Výška podpory ERDR: 13 175,00 EUR 
 
Výška podpory zo ŠR: 1 550,00 EUR 
 
Aktivity:  Vytvorenie pandemických plánov. Tvorba pandemických plánov pre 

obidve partnerské obce ako dokumentu pre riadenie krízovej situácie, 
ktorý definuje presné postupy a zodpovednosti v období pred 
epidémiou a počas nej a vypracovanie postupov pre prevenciu. 

 
Zriadenie a vybavenie centra prevencie v Habovke.  Centrum bude 
sídliť v doposiaľ nevyužívanej kancelárii na II. NP v budove Obecného 
úradu. Stane sa miesto vzdelávacích a osvetových aktivít zameraných 
na primárnu prevenciu chorôb - zásady hygieny, zdravého a kvalitného 
životného štýlu, ako i centrom krízového riadenia v obci v prípade 
prepuknutia pandémie.  

 
Vytvorenie stálej pracovnej skupiny -  spoločného pracovného a 
koordinačného  epidemického a prevenčného tímu obidvoch partnerov 
so zastúpením 2 x 10 osôb 
 
Dve stretnutia spoločného tímu  - trojdňové vzdelávacie aktivity v 
Habovke a Hustopečích, semináre pracovného, koordinačného  
epidemického a prevenčného tímu, vzájomná výmena skúseností a 
ďalšie odborné zaškolenie členov tímu partnerov, zvýšenie ich 
odborných kompetencií a zručností v oblasti realizácie epidemických 
opatrení i v oblasti prevencie a vzdelávania a účelného informovania. 
 
Prezentačné a propagačné aktivity – štyri interaktívne prednášky pre 
deti a seniorov v Habovke a Hustopčeích, realizované členmi tímu. 
 



 

Pracovné listy a informačné letáky   
 
Cieľ projektu:  Projekt reflektuje na aktuálnu situáciu spôsobenú šírením koronavírusu 

i na ďalšie možné v budúcnosti. Svojim obsahom a rozsahom je 
zameraný na vybudovanie funkčných spoločných štruktúr, spoločného 
systému opatrení, aktivít a postupov zameraných na zvládanie 
aktuálnych i budúcich dopadov a dôsledkov pandémií a na realizáciu 
preventívnych opatrení na ich zamedzenie, resp. zníženie na území 
partnerských obcí i v širšom oprávnenom území. Aktivitami vytvoríme 
spoločnú platformu, pandemický plán, zriadime centrum prevencie a 
vybavíme ho, zakúpime ochranné prostriedky, vytvoríme pracovný a 
koordinačný epidemický a prevenčný tím, odborne ho zaškolíme a 
zrealizujeme preventívne vzdelávacie a osvetové aktivity. Cieľom je 
zvýšiť záujem o prevenciu, podporiť zodpovednosť za vlastné zdravie, 
presadzovať aktívny prístup k zdravému životnému štýlu a zvýšiť 
kvalitu života 

 
Cieľové skupiny:  obyvatelia cezhraničného regiónu, návštevníci cezhraničného regiónu 

 
   

FOND MALÝCH PROJEKTOV

 
                                                                                                         Obec Habovka    Mesto Hustopeče 
 
 

 


