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1. Úvod 

 

Správu o vyhodnotení výzvy na predkladanie ţiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej 
len „správa“) pripravuje Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna 
inklúzia na základe Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 
2007 – 2013 v platnom znení – verzia 4.9. 

V predkladanej Správe o vyhodnotení výzvy sa budeme zaoberať zhodnotením 1.- 3.kola výzvy 
na predkladanie ţiadostí o NFP OP ZaSI – FSR – 2012/2.1/02, vyhlásenej Fondom sociálneho rozvoja. 

Cieľom správy je podanie základných sumárnych informácií o výzve, o počte prijatých ţiadostí 
o NFP, priblíţenie sumárnych informácií o počte schválených a neschválených ţiadostí o NFP vrátane 
vyjadrenia podielu identifikovaných dôvodov neschválenia podľa jednotlivých fáz schvaľovacieho 
procesu, identifikovanie najčastejších problémov a nedostatkov v rámci procesu výberu ţiadostí  
a navrhnúť opatrenia na predchádzanie pred opakovaním identifikovaných nedostatkov. 

 

2. Základné informácie o výzve 

Dňa 27.12.2012 Fond sociálneho rozvoja ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom  
pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia vyhlásil výzvu  
na predkladanie ţiadostí  o nenávratný finančný príspevok (ďalej „ŢoNFP“) č. OP ZaSI - FSR - 
2012/2.1/02. Dátum uzavretia výzvy bol priebeţne do 18.11.2013.  
 
Termín uzavretia I. kola výzvy na predkladanie ţiadostí o NFP bol 28.02.2013. 
Termín uzavretia II. kola výzvy na predkladanie ţiadostí o NFP bol 31.05.2013. 
Termín uzavretia III. kola výzvy na predkladanie ţiadostí o NFP bol 18.11.2013.  
 
FSR uverejnil zmenu podmienok poskytnutia pomoci vo výzve OP ZaSI – FSR – 2012/2.1/02, kedy bol 
zmenený termín uzavretia III. kola výzvy na 18. 11. 2013. 1 
 

 

Alokácia finančných prostriedkov v rámci tejto výzvy bola 4 737 322 €. 

Pôvodná alokácia pre výzvu vo výške 4 737 322 € bola navýšená z dôvodu vysokého záujmu  
o realizáciu oprávnených aktivít ţiadateľmi a na základe súčasnej naliehavej spoločenskej poţiadavky 
na zriaďovanie občianskych hliadok v prostredí marginalizovaných rómskych komunít a ich prospešnosť 
pre MRK a ich okolie (čo je jedna z najčastejších aktivít, vykonávaných v rámci predloţených ţiadostí  
o NFP). IA ZaSI uverejnila na svojom webovom sídle oznam o navýšení alokácie. V 2.kole výzvy bola 
alokácia navýšená o 3 690 293,35 € pre ţiadosti o NFP, ktoré neboli odporučené na schválenie z 

                                                 
1
 Dostupné na: http://www.iazasi.gov.sk/sk/aktuality/zmena-podmienok-poskytnutia-pomoci-vo-vyzve-op-zasi-fsr-20122.102-termin-

uzavretia-iii.-kola-vyzvy  

 

http://www.iazasi.gov.sk/sk/aktuality/zmena-podmienok-poskytnutia-pomoci-vo-vyzve-op-zasi-fsr-20122.102-termin-uzavretia-iii.-kola-vyzvy
http://www.iazasi.gov.sk/sk/aktuality/zmena-podmienok-poskytnutia-pomoci-vo-vyzve-op-zasi-fsr-20122.102-termin-uzavretia-iii.-kola-vyzvy
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dôvodu nedostatku finančných prostriedkov vo výzve a pre ţiadosti o NFP podané v rámci 3. kola výzvy 
o 4 000 000 €.2 

 

 
Počet doručených ţiadostí o NFP v rámci 1.kola: 54 
Celková ţiadaná výška NFP v rámci 1.kola : 7 598 024,99 € 
 
Počet doručených ţiadostí o NFP v rámci 2.kola: 100 
Celková ţiadaná výška NFP v rámci 2.kola : 12 603 565,96 €3 
 
Počet doručených ţiadostí o NFP v rámci 3.kola: 75 
Celková ţiadaná výška NFP v rámci 3.kola : 7 493 050,43 € 
 
Počet neschválených ţiadostí pre formálne nedostatky v rámci 1.kola: 4: 10 
Počet neschválených ţiadostí pre formálne nedostatky v rámci 2.kola: 5: 20 
Počet neschválených ţiadostí pre formálne nedostatky v rámci 3.kola6 : 23 
 

Celkový počet neschválených ţiadostí pre iné nedostatky v rámci 1.kola:7 14 
Celkový počet neschválených ţiadostí pre iné nedostatky v rámci 2.kola:8 27 
Celkový počet neschválených ţiadostí pre iné nedostatky v rámci 3.kola:9 25 
 

 

 

Počet ţiadostí o NFP navrhnutých na schválenie v rámci 1.kola: 30 
V celkovej sume ţiadaného NFP:  3 472 597,46 € 
 

Počet ţiadostí o NFP navrhnutých na schválenie v rámci 2.kola: 1410  
V celkovej sume ţiadaného NFP:  1 224 016,11 € 
Pre 39 ŢoNFP, ktoré splnili podmienky odborného hodnotenia ale neboli odporučené na schválenie  
z dôvodu vyčerpania finančných prostriedkov (alokácie), určených vo výzve bolo navrhované NFP  

                                                 
2
 Dostupné na: http://www.iazasi.gov.sk/sk/vyzvy/op-zasi-fsr-20122.102/zmena-podmienok-poskytnutia-pomoci-vo-vyzve-op-zasi-fsr-

20122.102-navysenie-alokacie  
3
 Celková ţiadaná výška NFP v rámci 2.kola 100 prijatých  ŢoNFP. 

4 Počet ţiadostí o NFP, ktoré nesplnili podmienky Kontroly formálnej správnosti ţiadostí o NFP. 
5 Počet ţiadostí o NFP, ktoré nesplnili podmienky Kontroly formálnej správnosti ţiadostí o NFP. 
6 Počet ţiadostí o NFP, ktoré nesplnili podmienky Kontroly formálnej správnosti ţiadostí o NFP bolo 21 a 2 ŢoNFP nesplnili podmienky 

výzvy.
 

7 
Počet ţiadostí o NFP, ktoré nesplnili podmienky odborného hodnotenia a následne neboli odporučené na schválenie. 

8
 Počet ţiadostí o NFP, ktoré nesplnili podmienky odborného hodnotenia a následne neboli odporučené na schválenie. 

9 
Počet ţiadostí o NFP, ktoré nesplnili podmienky odborného hodnotenia a následne neboli odporučené na schválenie. 

10
 Kritériá odborného hodnotenia splnilo spolu 53 ŢoNFP. Z toho 39 ŢoNFP bolo neodporučených na schválenie z dôvodu vyčerpania 

finančných prostriedkov (alokácie), určených vo výzve. V prípade neskoršej disponibilnej alokácie sa môţe uplatniť pre tieto ţiadosti o NFP 
postup podľa ods. 9 § 14 zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení 
neskorších predpisov (to znamená ţe ţiadosť je zaradená do tzv. zásobníka projektov). IA ZaSI zverejnila informáciu, ţe podporené 
budú aj ţiadosti o NFP, ktoré neboli odporučené na schválenie z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov vo výzve: 
http://www.iazasi.gov.sk/sk/aktuality/informacia-o-disponibilnych-financnych-prostriedkoch-v-ramci-vyzvy-op-zasi-fsr-20122.1021  
 

http://www.iazasi.gov.sk/sk/vyzvy/op-zasi-fsr-20122.102/zmena-podmienok-poskytnutia-pomoci-vo-vyzve-op-zasi-fsr-20122.102-navysenie-alokacie
http://www.iazasi.gov.sk/sk/vyzvy/op-zasi-fsr-20122.102/zmena-podmienok-poskytnutia-pomoci-vo-vyzve-op-zasi-fsr-20122.102-navysenie-alokacie
http://www.iazasi.gov.sk/sk/aktuality/informacia-o-disponibilnych-financnych-prostriedkoch-v-ramci-vyzvy-op-zasi-fsr-20122.1021
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vo výške 3 690 293,35 €. IA ZaSI uverejnila informáciu, ţe budú podporené aj ţiadosti o NFP, ktoré 
neboli odporučené na schválenie z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov vo výzve. 11 
 

Počet ţiadostí o NFP navrhnutých na schválenie v rámci 3.kola: 27 
V celkovej sume ţiadaného NFP:  2 417 762,29 € 
 

 

Celková výška NFP navrhnutá na schválenie v rámci výzvy : 4 914 309,46 € 

 

 

Počet uzatvorených zmlúv o poskytnutí NFP počas jednotlivých mesiacov:   
proces prebieha od 09/2014  
V septembri 2014 bolo zazmluvnených 73 a v októbri 27 ţiadostí o NFP. 
 

 
Počet otázok na výzvu:  
Počet otázok na výzvu bol 14.12 
 
Popis publicity realizovanej v rámci výzvy:  
 

Dňa 27.12.2012 zverejnil Fond sociálneho rozvoja na svojom webovom sídle www.fsr.gov.sk výzvu  
na predkladanie ŢoNFP OP ZaSI-FSR-2012/2.1/02.13 
FSR zverejnil Pomôcku k vypracovaniu ţiadosti o NFP, zameranej na oprávnenú činnosť výzvy OP 
ZaSI – FSR – 2012/2.1/02 pod názvom „Občianske hliadky v prostredí MRK“. 
25.4 – 29.4.2013 sa uskutočnili v  Banskej Bystrici, Košiciach a v Prešove Informačné semináre k výzve 
OP ZaSI - FSR - 2012/2.1/02 a OP ZaSI - FSR - 2013/2.1/01. Informačné semináre boli určené všetkým 
záujemcom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci týchto dvoch výziev a boli 
zamerané na ich prezentáciu. Cieľom bolo poskytnúť potenciálnym ţiadateľom dôleţité informácie, 
ktoré súvisia s procesom predkladania ţiadostí o nenávratný finančný príspevok a prispieť tak ku 
zvýšeniu kvality predkladaných ţiadostí. Na webovom sídle FSR sú k dispozícii prezentácie z týchto 
seminárov.14 
FSR uverejnil zmenu podmienok poskytnutia pomoci vo výzve OP ZaSI – FSR – 2012/2.1/02, kedy  
bol zmenený termín uzavretia III. kola výzvy na 18. 11. 2013. 15 
Fond sociálneho rozvoja uverejnil oznam - zmena časového harmonogramu konania o ţiadosti v rámci 
výzvy OP ZaSI - FSR - 2012/2.1/02.16 

                                                 
11

 Kritériá odborného hodnotenia splnilo spolu 53 ŢoNFP. Z toho 39 ŢoNFP bolo neodporučených na schválenie z dôvodu vyčerpania 

finančných prostriedkov (alokácie), určených vo výzve. V prípade neskoršej disponibilnej alokácie sa môţe uplatniť pre tieto ţiadosti o NFP 
postup podľa ods. 9 § 14 zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení 
neskorších predpisov (to znamená ţe ţiadosť je zaradená do tzv. zásobníka projektov). IA ZaSI zverejnila informáciu, ţe podporené 
budú aj ţiadosti o NFP, ktoré neboli odporučené na schválenie z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov vo výzve: 
http://www.iazasi.gov.sk/sk/aktuality/informacia-o-disponibilnych-financnych-prostriedkoch-v-ramci-vyzvy-op-zasi-fsr-20122.1021  
12 Otázky a odpovede k výzve OP ZaSI-FSR-2012/2.1/02, k 28.10.2014. Dostupné na: http://www.iazasi.gov.sk/sk/otazky-a-odpovede   
13 Dostupné na: http://www.iazasi.gov.sk/sk/vyzvy/op-zasi-fsr-20122.102/znenie-vyzvy-op-zasi-fsr-20112.1011  
14 Dostupné na: http://www.fsr.gov.sk/sk/aktuality/informacne-seminare-k-vyzve-op-zasi-fsr-20112.101-a-op-zasi-fsr-20113.202   
a http://www.fsr.gov.sk/sk/aktuality/informacne-seminare-k-vyzvam-op-zasi-fsr-2012-2.1-02-a-op-zasi-fsr-2013-2.1-01  
15 Dostupné na: http://www.fsr.gov.sk/sk/aktuality/zmena-podmienok-poskytnutia-pomoci-vo-vyzve-op-zasi-fsr-20122.102-termin-uzavretia-
iii.-kola-vyzvy  

http://www.fsr.gov.sk/
http://www.iazasi.gov.sk/sk/aktuality/informacia-o-disponibilnych-financnych-prostriedkoch-v-ramci-vyzvy-op-zasi-fsr-20122.1021
http://www.iazasi.gov.sk/sk/otazky-a-odpovede
http://www.iazasi.gov.sk/sk/vyzvy/op-zasi-fsr-20122.102/znenie-vyzvy-op-zasi-fsr-20112.1011
http://www.fsr.gov.sk/sk/aktuality/informacne-seminare-k-vyzve-op-zasi-fsr-20112.101-a-op-zasi-fsr-20113.202
http://www.fsr.gov.sk/sk/aktuality/informacne-seminare-k-vyzvam-op-zasi-fsr-2012-2.1-02-a-op-zasi-fsr-2013-2.1-01
http://www.fsr.gov.sk/sk/aktuality/zmena-podmienok-poskytnutia-pomoci-vo-vyzve-op-zasi-fsr-20122.102-termin-uzavretia-iii.-kola-vyzvy
http://www.fsr.gov.sk/sk/aktuality/zmena-podmienok-poskytnutia-pomoci-vo-vyzve-op-zasi-fsr-20122.102-termin-uzavretia-iii.-kola-vyzvy
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06.03.2014 uverejnil FSR informáciu o disponibilných finančných prostriedkoch v rámci výzvy OP ZaSI– 
FSR – 2012/2.1/02.17 
IA ZaSI oznámila prostredníctvom svojho webového sídla ţiadateľom o nenávratný finančný príspevok 
(NFP) zmenu formálnych náleţitostí v rámci výzvy OP ZaSI – FSR – 2012/2.1/02.18 
IA ZaSI uverejnila na svojom webovom sídle, ţe v rámci II. kola výzvy budú podporené aj ţiadosti  
o NFP, ktoré neboli odporučené na schválenie z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov vo výzve 
a informáciu o disponibilných finančných prostriedkoch vo výške 4 000 000 € pre ţiadosti o NFP podané 
v rámci 3. kola výzvy.19 
 

Analýza sťaţností ţiadateľov o NFP v súvislosti s procesom predkladania a schvaľovania ţiadostí  
o NFP:  
IA ZaSI eviduje 1 podnet  a 1 sťaţnosť ţiadateľov o NFP doručenú  na IA ZaSI v rámci predmetnej 
výzvy. Podnet bol vybavený informáciou pre podávateľov podnetu – pisatelia boli informovaní priamo 
listom generálneho riaditeľa sekcie riadenia ESF MPSVR SR. Sťaţnosť bola postúpená v zmysle § 9 
zákona č. 9/2010 Z.z. o sťaţnostiach v platnom znení na priame vybavenie MPSVR SR ako vecne 
príslušnému orgánu na jej prešetrenie s tým, aby sťaţovateľa informovali priamo.20 
 

Identifikácia najčastejších problémov a nedostatkov podľa jednotlivých fáz schvaľovacieho procesu  
a návrh opatrení na prevenciu pred opakovaním identifikovaných nedostatkov:  
 

 Kontrola formálnej správnosti ţiadostí o NFP: 
- Najčastejšie nedostatky:  
- V rámci 1. kola: v 6 prípadoch ţiadatelia neuviedli povinný merateľný ukazovateľ,  

v 1 prípade ţiadateľ predloţil ŢoNFP s neoprávnenými aktivitami  a v troch prípadoch 
ţiadatelia nevyuţili ani dodatočnú lehotu na predloţenie chýbajúcich náleţitostí.  

- Najčastejšie ţiadatelia dopĺňali účtovné uzávierky, doklady o pridelení IČO,  
v 1 prípade doplnili doklad o vydaní akreditácie/registrácie. 

- V rámci 2.kola: obal predkladaných ŢoNFP nebol označený ţiadateľmi v súlade s výzvou. 
Na mnohých obaloch absentovali jeden alebo viaceré údaje – označenie OP ZaSI, názov 
opatrenia, názov ţiadateľa, nápis „neotvárať“, názov projektu, označenie výzvy.  
V 2 prípadoch ţiadatelia nepredloţili účtovnú uzávierku overenú audítorom, resp. 
záverečný účet schválený zastupiteľstvom.  
Najčastejšie ţiadatelia dopĺňali účtovnú uzávierku, doklady o pridelení IČO, doklad o vydaní 
akreditácie/registrácie, elektronickú verziu prílohy č.1, čestné vyhlásenie, splnomocnenie na 
zastupovanie štatutárneho zástupcu.  

- V rámci 3.kola: v 7 prípadoch ţiadatelia neuviedli povinný/-é merateľný/-é ukazovateľ/-le,  
v 3 prípadoch nebol dodrţaný limit pre minimálnu, resp. aj maximálnu hranicu financovania, 

                                                                                                                                                         
16 Dostupné na: http://www.fsr.gov.sk/sk/vyzvy/op-zasi-fsr-20122.102/oznam-zmena-casoveho-harmonogramu-konania-o-ziadosti-v-ramci-
vyzvy-op-zasi-fsr-20122.1021  
17 Dostupné na: http://www.iazasi.gov.sk/sk/vyzvy/op-zasi-fsr-20122.102/informacia-o-disponibilnych-financnych-prostriedkoch-v-ramci-
vyzvy-op-zasi-fsr-20122.102  
18 Dostupné na: http://www.iazasi.gov.sk/sk/vyzvy/op-zasi-fsr-20122.102/zmena-podmienok-poskytnutia-pomoci-vo-vyzve-op-zasi-fsr-
20122.102-navysenie-alokacie  
19 Dostupné na: http://www.iazasi.gov.sk/sk/aktuality/informacia-o-disponibilnych-financnych-prostriedkoch-v-ramci-vyzvy-op-zasi-fsr-
20122.1021  
20 Údaj k 27.10.2014. 

http://www.fsr.gov.sk/sk/vyzvy/op-zasi-fsr-20122.102/oznam-zmena-casoveho-harmonogramu-konania-o-ziadosti-v-ramci-vyzvy-op-zasi-fsr-20122.1021
http://www.fsr.gov.sk/sk/vyzvy/op-zasi-fsr-20122.102/oznam-zmena-casoveho-harmonogramu-konania-o-ziadosti-v-ramci-vyzvy-op-zasi-fsr-20122.1021
http://www.iazasi.gov.sk/sk/vyzvy/op-zasi-fsr-20122.102/informacia-o-disponibilnych-financnych-prostriedkoch-v-ramci-vyzvy-op-zasi-fsr-20122.102
http://www.iazasi.gov.sk/sk/vyzvy/op-zasi-fsr-20122.102/informacia-o-disponibilnych-financnych-prostriedkoch-v-ramci-vyzvy-op-zasi-fsr-20122.102
http://www.iazasi.gov.sk/sk/vyzvy/op-zasi-fsr-20122.102/zmena-podmienok-poskytnutia-pomoci-vo-vyzve-op-zasi-fsr-20122.102-navysenie-alokacie
http://www.iazasi.gov.sk/sk/vyzvy/op-zasi-fsr-20122.102/zmena-podmienok-poskytnutia-pomoci-vo-vyzve-op-zasi-fsr-20122.102-navysenie-alokacie
http://www.iazasi.gov.sk/sk/aktuality/informacia-o-disponibilnych-financnych-prostriedkoch-v-ramci-vyzvy-op-zasi-fsr-20122.1021
http://www.iazasi.gov.sk/sk/aktuality/informacia-o-disponibilnych-financnych-prostriedkoch-v-ramci-vyzvy-op-zasi-fsr-20122.1021
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v 2 prípadoch nebolo stanovené spolufinancovanie v súlade s podmienkami výzvy a v 9 
prípadoch ţiadatelia nevyuţili lehotu na predloţenie chýbajúcich dokumentov v súlade  
s výzvou. 

- Moţnosť doplnenia chýbajúcich náleţitostí vyuţilo 45 ţiadateľov. Najčastejšie ţiadatelia 
dopĺňali overené účtovné závierky a záverečné účty schválené zastupiteľstvom – v 43 
prípadoch, elektronickú verziu ŢoNFP – v 23 prípadoch, doklady o pridelení IČO – v 9 
prípadoch, čestné vyhlásenia – v 5 prípadoch, doklad o vydaní akreditácie/registrácie – v 1 
prípade a v 3 prípadoch doplnili súhlas so zverejnením údajov. 

- Navrhované opatrenie: v rámci budúcich výziev informovať ţiadateľov o často  
sa opakujúcich nedostatkoch na informačných seminároch a na internetovej stránke 
prostredníctvom otázok a odpovedí v rámci výzvy.  

 Odborné hodnotenie: 
- Najčastejšie nedostatky: oblasť priamych a nepriamych výdavkov, výpočtu NFP, chýbalo 

podrobnejšie zdôvodnenie v rámci jednotlivých kritérií. 
- Navrhované opatrenie: Do budúcna bude školenie hodnotiteľov zabezpečovať RO pre OP 

ZaSI v spolupráci s  IA ZaSI a bude intenzívnejšie inštruovať odborných hodnotiteľov  
k precíznejšej kontrole a posudzovaniu hodnotených projektov všeobecne a upriamovať ich 
pozornosť najmä na oblasť problematiky priamych a nepriamych výdavkov 
a podrobnejšieho zdôvodnenia jednotlivých kritérií. 

 Výber a schvaľovane ţiadostí o NFP: 
- Neboli identifikované nedostatky. 

 
 V prípade nedodrţania stanovenej maximálnej lehoty na informovanie ţiadateľov 

o schválení alebo neschválení ich ŢoNFP sa uvádza aj zdôvodnenie nedodrţania tejto 
lehoty:  
 
Dôvody zmeny časového harmonogramu v hodnotiacom procese: 
Časový harmonogram konania o ţiadosti je zadefinovaný v Príručke pre ţiadateľa  
o nenávratný finančný príspevok, ktorá je prílohou tejto výzvy. 
FSR si vyhradzuje právo na zmenu časového harmonogramu konania o ţiadosti  
po uzavretí výzvy na predkladanie ţiadostí o NFP.21 FSR zverejnil informáciu  
o zmene časového harmonogramu na svojom webovom sídle. Dôvodom na zmenu 
časového harmonogramu konania o ţiadosti môţu byť najmä nepredvídateľné okolnosti  
v procese schvaľovania ţiadostí o NFP, z dôvodu ktorých nebude môcť byť rozhodnutie  
o schválení/neschválení ţiadosti o NFP vydané podľa pôvodného časového harmonogramu 
konania o ţiadosti. 
 
Počas konania o ţiadosti prebiehal proces vzniku Implementačnej agentúry pre Operačný 
program Zamestnanosť a sociálna inklúzia (IA ZaSI), ktorá vznikla dňa 1.4.2014 
premenovaním organizácie Fond sociálneho rozvoja. Zároveň bola k 1.4.2014 začlenená 
pod IA ZaSI Sociálna implementačná agentúra.22 Tento proces mal vplyv na zmenu 
časového harmonogramu všetkých 3 kôl konaní o ţiadostiach v rámci tejto výzvy. 
 

                                                 
21 Dostupné na: http://www.iazasi.gov.sk/sk/vyzvy/op-zasi-fsr-20122.102/znenie-vyzvy-op-zasi-fsr-20112.1011   
22 Dostupné na: http://www.iazasi.gov.sk/sk/o-fsr  

http://www.iazasi.gov.sk/sk/vyzvy/op-zasi-fsr-20122.102/znenie-vyzvy-op-zasi-fsr-20112.1011
http://www.iazasi.gov.sk/sk/o-fsr
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- 1.kolo výzvy 
- Zrušenie účasti hodnotiteľov zo strany hodnotiteľov nominovaných z inštitúcie z oblasti 

verejnej správy, ktorá je vecne príslušná pre danú problematiku, opätovný výber 
hodnotiteľov a následné posunutie termínu zahájenia hodnotenia. 

- Kontrola 4423 výstupov z hodnotiaceho procesu zo strany SORO, identifikovanie 
nedostatkov a ich odstránenie spolu s hodnotiteľmi s cieľom zabezpečiť maximálnu kvalitu 
výstupov z hodnotiaceho procesu. 

- Ţiadosť o usmernenie RO pre OP ZaSI, z dôvodu potreby prehodnotenia ţiadosti o NFP. 
- Nasledoval Výber ţiadostí o NFP a overenie postupov na RO pre OP ZaSI  

v termíne od 19.11.2013 – 16.01.2014. Na základe overenia bolo ministrovi práce, 
sociálnych vecí a rodiny odporučené poveriť IA ZaSI k overeniu splnenia podmienok 
poskytnutia pomoci a následne k zaslaniu rozhodnutí o schválení/neschválení ţiadostí 
o NFP v septembri 2014.  

- 2.kolo výzvy 
- Počas prebiehajúceho procesu Kontroly formálnej správnosti prebiehalo sťahovanie FSR 

do nových priestorov.  
- Zamestnanci SORO počas kontroly formálnej správnosti ţiadostí o NFP pripravili 

odporúčanie pre odborného hodnotiteľa. 
- Kontrola 8024 výstupov z hodnotiaceho procesu zo strany SORO , identifikovanie 

nedostatkov a ich odstránenie spolu s hodnotiteľmi s cieľom zabezpečiť maximálnu kvalitu 
výstupov z hodnotiaceho procesu. 

- 31.12.2013 prebehol výber ţiadostí o NFP.  
- Overenie postupov hodnotiaceho procesu na RO pre OP ZaSI do 13.03.2014. 
- Na základe overenia bolo ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny odporučené poveriť IA 

ZaSI k overeniu splnenia podmienok poskytnutia pomoci a následne k zaslaniu rozhodnutí 
o schválení/neschválení ţiadostí o NFP v septembri 2014.  

- 3.kolo výzvy 
- Kontrola formálnej správnosti bola ukončená 11.02.2014. Následne prebiehal proces  

vzniku Implementačnej agentúry pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia 
(IA ZaSI), ktorá vznikla dňa 1.4.2014 premenovaním organizácie Fond sociálneho rozvoja. 
Zároveň bola k 1.4.2014 začlenená pod IA ZaSI Sociálna implementačná agentúra.25 

- Kontrola 10426 výstupov z hodnotiaceho procesu zo strany SORO, identifikovanie 
nedostatkov a ich odstránenie spolu s hodnotiteľmi s cieľom zabezpečiť maximálnu kvalitu 
výstupov z hodnotiaceho procesu. 

- 27.08.2014 prebehol Výber ţiadostí o NFP  
- Overenie postupov hodnotiaceho procesu na RO pre OP ZaSI do 19.09.2014. 
- Na základe overenia bolo ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny odporučené poveriť IA 

ZaSI k overeniu splnenia podmienok poskytnutia pomoci a následne k zaslaniu rozhodnutí 
o schválení/neschválení ţiadostí o NFP v októbri 2014. 
 

                                                 
23 Počet ŢoNFP, ktoré boli predmetom odborného hodnotenia 
24 Počet ŢoNFP, ktoré boli predmetom odborného hodnotenia 
25 Dostupné na: http://www.iazasi.gov.sk/sk/o-fsr  
26 52 ŢoNFP, ktoré boli predmetom odborného hodnotenia (1 ŢoNFP hodnotili 2 hodnotitelia, kontrolované boli oba výstupy odborných 
hodnotiteľov v rámci 1 ţiadosti o NFP). 

 

http://www.iazasi.gov.sk/sk/o-fsr
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- Navrhované opatrenie: efektívne nastavenie vnútorných procesov prostredníctvom 

aktualizácie riadiacej dokumentácie.  
 

- Zoznam podporených projektov je zverejnený na webovom sídle IA ZaSI: 
http://www.iazasi.gov.sk/sk/podporene-projekty/zoznam-prijimatelov/op-zasi-fsr-20122.1023  

 
 

Ďalšie údaje, ktoré majú vypovedaciu schopnosť pre zhodnotenie danej výzvy sú uvedené 
v nasledujúcom texte. 
 

2.1. Špecifické ciele výzvy 

  
 Posilnenie schopnosti cieľovej skupiny (mladí dospelí, plnoleté fyzické osoby, resp. deti) 

osamostatniť sa; 
 Integrácia  cieľovej skupiny obyvateľstva na trh práce; 
 Zlepšenie sociálnej situácie jednotlivcov, rodín a komunít so zameraním na zvýšenie ich aktivity 

a na preberanie zodpovednosti za riešenie svojej situácie; 
 Zvýšenie efektívnosti sluţieb, rozvoj a profesionalizácia vybraných zariadení sociálnych sluţieb; 
 Obmedzenie a odstránenie negatívnych vplyvov, ktoré ohrozujú psychický, fyzický alebo 

sociálny vývin dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby najmä v prirodzenom rodinnom prostredí. 
  

2.2. Oprávnené aktivity 

  
1. Rámcová aktivita - 2.1.1 Podpora zvyšovania dostupnosti, kvality a efektivity sluţieb 
starostlivosti (sociálnych sluţieb a opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately), ktoré 
zlepšujú prístup ohrozených a marginalizovaných skupín populácie na trh práce 
a do spoločnosti. 
  

2.2.1. Rámcová aktivita 2.1.1 

 
Rámcová aktivita 2.1.1 bude napĺňaná 5 skupinami činností. 
Na kaţdú skupinu činností (v prípade, ak si ţiadateľ vyberie viac skupín činností) musí ţiadateľ 
predloţiť samostatnú ţiadosť o NFP. 
  
I. skupina činností 

 sociálne, výchovné a iné programy a metódy práce zamerané na prípravu na osamostatnenia 
sa detí pred ukončením výkonu súdneho rozhodnutia v detskom domove a detskom domove 
pre maloletých bez sprievodu (ďalej len „detský domov“), 

 programy a iné odborné metódy práce zamerané na podporu osamostatnenia sa mladých 
dospelých po ukončení vykonávania súdneho rozhodnutia v detskom domove, 

http://www.iazasi.gov.sk/sk/podporene-projekty/zoznam-prijimatelov/op-zasi-fsr-20122.1023
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 podporné programy, odborné  činnosti, odborné metódy práce pre plnoleté fyzické osoby 
po  ich odchode z  detského  domova, zamerané    na schopnosť samostatne sa ţiviť a získanie 
a udrţanie bývania, 

 nové a inovatívne programy podporujúce osamostatnenie sa detí, mladých dospelých 
v detských domovoch a ďalších plnoletých fyzických osôb po ukončení poskytovania 
starostlivosti v detských domovoch zamerané na adaptáciu, integráciu, pracovné uplatnenie 
a uľahčenie na vstup na trh práce (napr. programy so špecifickým zameraním na dievčatá 
a mladé ţeny, posilňovanie ich statusu v zmysle rovnosti príleţitostí a riešenie ich špecifických 
problémov, mentoring a pod.), 

 aktivity na zvyšovanie kvality procesu osamostatňovania vo vzťahu k plánom prípravy 
na osamostatnenie sa. 

  
Oprávnený ţiadateľ pre I. skupinu činností: 
obce a mestá, v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení; 
štátne rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené v súlade so zákonom NR SR č. 523/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení doplnení neskorších predpisov; 
VÚC, zákon NR SR č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych 
krajoch); 
iné organizácie a to: 
subjekty, ktoré vykonávajú opatrenia podľa zákona č. 305/2005 Z.z.  
o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov na základe udelenej akreditácie[1]; 
subjekty, ktoré poskytujú sociálne sluţby podľa zákona č. 448/2008 Z.z.  
o sociálnych sluţbách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.  
o ţivnostenskom podnikaní (ţivnostenský zákon) v znení neskorších predpisov na základe udelenej 
registrácie; alebo akreditácie1; 
  
Oprávnené cieľové skupiny pre I. skupinu činností: 
deti, plnoleté fyzické osoby, rodiny, komunity, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej 
ochrany detí a sociálnej kurately a poskytované sluţby podľa osobitných zákonov, 
mladí dospelí po ukončení ústavnej starostlivosti, 
zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálnej inklúzie vo verejnom aj v neverejnom 
sektore; 
  
II. skupina činností 
podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na obmedzenie 
a odstraňovanie negatívnych vplyvov, ktoré ohrozujú psychický vývin, fyzický vývin alebo sociálny vývin 
dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby v prirodzenom rodinnom prostredí alebo v otvorenom prostredí (nie 
pobytové programy a iné opatrenia pobytového charakteru). 
  
Oprávnený ţiadateľ pre II. skupinu činností: 
úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, 
obce a mestá, v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, 
iné organizácie a to: 



                                                                                                           

 

 

 

 

Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia ▌13 

Špitálska 6 ▌ 814 55 Bratislava 

tel.: 02 2043 1100 ▌ e-mail: iazasi@iazasi.gov.sk ▌ http: www.iazasi.gov.sk 

 

 

subjekty, ktoré vykonávajú opatrenia podľa zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o 
sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe 
udelenej akreditácie1; 
  
Oprávnené cieľové skupiny pre II. skupinu činností: 
deti, plnoleté fyzické osoby, rodiny, komunity pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej 
ochrany detí a sociálnej kurately, 
zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálnej inklúzie vo verejnom aj v neverejnom 
sektore; 
  
III. skupina činností 
podpora rozvoja sociálnych sluţieb s pouţitím telekomunikačných technológií (§ 52 a § 53 zákona č. 
448/2008 Z.z. o sociálnych sluţbách); 
  
Oprávnený ţiadateľ pre III. skupinu činností: 
subjekty, ktoré poskytujú sociálne sluţby podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych sluţbách a o 
zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o ţivnostenskom podnikaní (ţivnostenský zákon) v znení 
neskorších predpisov na základe udelenej registrácie alebo akreditácie1 (obec, neverejný poskytovateľ); 
  
Oprávnené cieľové skupiny pre III. skupinu činností:  
deti, plnoleté fyzické osoby, rodiny, komunity, ktorým  sa poskytujú sociálne sluţby, 
zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálnej inklúzie vo verejnom aj v neverejnom 
sektore; 
  
IV. skupina činností 
podpora vybraných zariadení sociálnych sluţieb - útulkov, domov na pol ceste a zariadení 
núdzového  bývania, najmä v oblasti štandardizácie princípov  a metód sociálnej práce s cieľom zvýšiť 
efektívnosť  sluţieb, rozvoj a profesionalizácia organizácie, programy zamerané na prechod od krízovej 
intervencie k  vypracovaniu a realizácii  individuálnych plánov začleňovania, spracovanie programov 
získavania potrebných zručností pre začlenenie, 
vytváranie podporných komunitných sietí, vrátane dobrovoľníkov a tútorov a zamestnávateľov, podpora 
napĺňania individuálnych plánov rozvoja zdravotne postihnutých osôb z deinštitucionalizovaných 
zariadení po prechode do komunitných sluţieb 
  
Oprávnený ţiadateľ pre IV. skupinu činností: 
subjekty, ktoré poskytujú sociálne sluţby podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych sluţbách a o 
zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o ţivnostenskom podnikaní (ţivnostenský zákon) v znení 
neskorších predpisov a ktoré sú zapojené do NP Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie 
systému sociálnych sluţieb. 
  
Oprávnené cieľové skupiny pre IV. skupinu činností: 
deti, plnoleté fyzické osoby, rodiny, komunity, ktorým sa poskytujú sociálne sluţby, 
zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálnej inklúzie vo verejnom aj v neverejnom 
sektore. 
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V. skupina činností 
 podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately zameranú na prácu 

s deťmi so syndrómom CAN alebo s deťmi s dôvodným podozrením syndrómu CAN, 
 podpora aktivít zameraných na zvyšovanie kvality a efektivity sociálnoprávnej ochrany detí a 

sociálnej kurately prostredníctvom zvyšovania úrovne zručností a profesionálnych kompetencií 
zamestnancov pri práci s deťmi so syndrómom CAN, 

 podpora informovanosti spoločnosti v oblasti pomoci a riešenia problematiky detí so 
syndrómom CAN. 

  
 Oprávnený ţiadateľ pre V. skupinu činností: 
 úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, 
 obce a mestá, v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, 
 iné organizácie a to: 

o subjekty, ktoré vykonávajú opatrenia podľa zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej 
ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 

  
 Oprávnené cieľové skupiny pre skupinu činností: 
 deti, plnoleté fyzické osoby, rodiny, komunity, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, 
 rizikové skupiny detí a mládeţe, 
 zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálnej inklúzie vo verejnom aj v 

neverejnom sektore. 
  

2.2.2. Rámcová aktivita – 2.1.4 

 
Rámcová aktivita – 2.1.4 Aktivity zamerané na podporu komunitnej práce a na vyvolanie 
a podporovanie zmeny v rámci miestnych spoločenstiev a senzibilizačné aktivity 
  
Rámcová aktivita 2.1.4 bude napĺňaná nasledovnými činnosťami: 
  

 podpora nízkoprahových sociálnych sluţieb pre deti a rodiny z prostredia MRK, 
 výskum a aplikačné moţnosti inovatívnych prístupov k sociálnej zmene prostredníctvom 

pozitívnej deviácie, 
 zdravotná osveta a poradenstvo v prostredí marginalizovaných rómskych komunít 

prostredníctvom zapojenia obyvateľov komunít do procesu prevzatia individuálnej 
zodpovednosti za svoje zdravie aj prostredníctvom zapojenia tzv. „rómskych zdravotných 
osvetárov“[2] (mimo komunitných centier), 

 podpora realizácie programov zameraných na manaţment rodinných financií, starostlivosť 
o domácnosť a ţivotné prostredie v blízkosti obydlí v marginalizovaných rómskych komunitách, 

 senzibilizačné aktivity zamerané na zmeny v rámci miestnych spoločenstiev, 
 občianske hliadky v prostredí MRK (oprávnení ţiadatelia – len obce a mestá, v súlade 

so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení). 
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Oprávnený ţiadateľ pre rámcovú aktivitu 2.1.4: 
  

 Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny, zriadené v súlade so zákonom NR SR č. 453/2003 
Z.z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí a rodiny a sluţieb zamestnanosti 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

 úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, 
 štátne rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené v súlade so zákonom NR SR 

č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení doplnení neskorších 
predpisov, 

 obce a mestá, v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení; 
 zdruţenia miest a obcí, zaloţené v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, 

Občianskym zákonníkom č. 40/1996 Zb. v znení neskorších predpisov a v súlade s Obchodným 
zákonníkom č. 513/1991 Zb., 

 VÚC, zákon NR SR č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o 
samosprávnych krajoch) 

 inštitúcie verejnej správy, verejné organizácie, univerzity a vysoké školy, všetky školy, 
výskumné pracoviská, vzdelávacie inštitúcie, 

 občianske zdruţenia v súlade so zákonom FZ ČSSR č. 83/1990 Z.z. o zdruţovaní občanov, 
 nadácie zaloţené v súlade so zákonom NR SR č. 34/2002 Z.z. o nadáciách, 
 neinvestičné fondy, zaloţené v súlade so zákonom NR SR č. 147/1997 Z.z. o neinvestičných 

fondoch, 
 neziskové organizácie, zaloţené v súlade so zákonom NR SR č. 213/1997 Z.z. o neziskových 

organizáciách, 
 záujmové zdruţenia právnických osôb zaloţené v súlade s § 20f aţ 20i a nasl. Občianskeho 

zákonníka, 
 zamestnávatelia – fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie v zmysle 

Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov alebo zaloţené podľa 
zákona NR SR č. 455/1991 o ţivnostenskom podnikaní, 

 subjekty poskytujúce neštátne sluţby zamestnanosti, 
 poskytovatelia sociálnych sluţieb, 
 iné organizácie a to: 

o Slovenský červený kríţ, 
o subjekty, ktoré vykonávajú opatrenia podľa zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej 

ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, 

o o subjekty, ktoré poskytujú sociálne sluţby podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych 
sluţbách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o ţivnostenskom podnikaní 
(ţivnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, 

o cirkevné organizácie zriadené v zmysle zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboţenskej 
viery a postavení cirkví a náboţenských spoločností § 6, ods. 1, písm. h), k), 

o partnerstvá, 
o iné organizácie v zmysle § 16 ods. 3 zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore 

poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších predpisov; 
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Oprávnené cieľové skupiny pre rámcovú aktivitu 2.1.4: 
  

 marginalizované komunity, ďalšie skupiny ohrozené sociálnym vylúčením alebo sociálne 
vylúčené. 

  
  
Podpornými aktivitami pri realizácii projektu pri všetkých aktivitách sú: 

 riadenie projektu; 
 publicita a informovanosť. 

  
Ďalšie podmienky oprávnenosti ţiadateľa 
Ţiadateľ nie je oprávnený poţiadať o NFP v prípade, ak: 

 nespĺňa podmienky, uvedené v čestnom vyhlásení  (príloha Príručky pre ţiadateľa o NFP 
v rámci výziev na predkladanie ţiadostí o NFP pre dopytovo orientované projekty); 

 uviedol nepravdivé alebo nepresné údaje; 
 ovplyvňovať proces konania o ŢoNFP. 

  
  

2.3. Oprávnenosť partnera 

  
Partner je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa spolupodieľa na príprave projektu so ţiadateľom a 
ktorá sa spolupodieľa na realizácii projektu s prijímateľom, podľa zmluvy uzavretej podľa § 269 ods. 2 
Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov) v zmysle zákona č. 
528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších 
predpisov. 
Zmluvnou stranou je ţiadateľ a nie jeho partner. Výdavky partnerov nie sú oprávnené.   
Vyhlasovateľ výzvy nevyţaduje, aby sa na realizácii projektu podieľal partner/partneri ţiadateľa. 
  
  

2.4. Oprávnené miesto realizácie projektu 

  
Oprávneným miestom realizácie projektov je územie spadajúce pod cieľ Konvergencia (regióny NUTS 
III), a teda územie týchto siedmich samosprávnych krajov: 

 Trnavský samosprávny kraj 
 Trenčiansky samosprávny kraj, 
 Nitriansky samosprávny kraj, 
 Ţilinský samosprávny kraj, 
 Banskobystrický samosprávny kraj, 
 Prešovský samosprávny kraj, 
 Košický samosprávny kraj. 
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2.5. Dĺţka trvania projektu 

  
Minimálna dĺţka realizácie aktivít projektu: 12 mesiacov. 
Maximálna dĺţka realizácie aktivít projektu: 24 mesiacov. 
  
Prijímateľ je povinný ukončiť realizáciu aktivít projektu najneskôr do 30.9.2015 
  
  

2.6. Forma podpory, výška a intenzita pomoci a systém platieb 

  
Podpora je poskytovaná formou nenávratného finančného príspevku. 
  
Výška pomoci: 
  

Alokácia finančných prostriedkov v rámci tejto výzvy 4 737 322 € 

  
Pôvodná alokácia pre výzvu vo výške 4 737 322 € bola navýšená z dôvodu vysokého záujmu  
o realizáciu oprávnených aktivít ţiadateľmi a na základe súčasnej naliehavej spoločenskej poţiadavky 
na zriaďovanie občianskych hliadok v prostredí marginalizovaných rómskych komunít a ich prospešnosť 
pre MRK a ich okolie (čo je jedna z najčastejších aktivít, vykonávaných v rámci predloţených ţiadostí  
o NFP). IA ZaSI uverejnila na svojom webovom sídle oznam o navýšení alokácie. V 2.kole výzvy bola 
alokácia navýšená o 3 690 293,35 € pre ţiadosti o NFP, ktoré neboli odporučené na schválenie  
z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov vo výzve a pre ţiadosti o NFP podané v rámci 3. kola 
výzvy o 4 000 000 €.27 
 
Limity pomoci pre ţiadateľov: 
  

Minimálna výška pomoci na jeden projekt: 10 000 € 

Maximálna výška pomoci na jeden projekt: 250 000/200 000 € 

  
V prípade, ak sa v hodnotiacom procese zníţi výška pomoci pod minimálnu hranicu, bude ţiadosť 
o NFP automaticky zamietnutá. 
  
Intenzita pomoci: 
  
Intenzita pomoci (maximálna miera spolufinancovania) pre jednotlivé typy ţiadateľov podľa právnej 
formy, je uvedená v dokumente Stratégia financovania štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na 
programové obdobie 2007 – 2013 v platnom znení. 

                                                 
27

 Dostupné na: http://www.iazasi.gov.sk/sk/vyzvy/op-zasi-fsr-20122.102/zmena-podmienok-poskytnutia-pomoci-vo-vyzve-op-zasi-fsr-

20122.102-navysenie-alokacie  

http://www.iazasi.gov.sk/sk/vyzvy/op-zasi-fsr-20122.102/zmena-podmienok-poskytnutia-pomoci-vo-vyzve-op-zasi-fsr-20122.102-navysenie-alokacie
http://www.iazasi.gov.sk/sk/vyzvy/op-zasi-fsr-20122.102/zmena-podmienok-poskytnutia-pomoci-vo-vyzve-op-zasi-fsr-20122.102-navysenie-alokacie
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Základná matica (podiely vyjadrené k celkovým oprávneným výdavkom): 
  

Prijímateľ 
  
  
Zdroj 

Organizácia 
štátnej 
správy, 
Sociálna 
poisťovňa 

Iný subjekt 
verejnej 
správy 

VÚC Obec 
Súkromný sektor, 
mimo schém 
štátnej pomoci 

Subjekt, ktorý 
podlieha 
pravidlám štátnej 
pomoci 

ERDF, ESF, 
Kohézny 
fond 

85,0 % 85,0 % 85,0 % 85,0 % 80,75 % maximálna 
intenzita štátnej 
pomoci Štátny 

rozpočet 
15,0 % 10,0 % 10,0 % 10,0 % 14,25 % 

Iný subjekt 
verejnej 
správy 

0,0 % 5,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

VÚC 0,0 % 0,0 % 5,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Obec 0,0 % 0,0 % 0,0 % 5,0 % 0,0 % 0,0 % 

Súkromný 
sektor 

0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 5,0 % 
podľa príslušnej 
schémy štátnej 
pomoci 

  
Financovanie projektu prijímateľa sa uskutočňuje v zmysle platného Systému finančného riadenia 
štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013: 

 systémom refundácie, 
 systémom zálohových platieb, 
 kombináciou systému zálohových platieb a systému refundácie. 

  
  

2.7. Cieľ opatrenia 

  
Cieľ opatrenia 2.1 je uvedený v Programovom manuáli pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna 
inklúzia. Programový manuál je prílohou tejto výzvy. 
  
  
 

2.8. Štátna pomoc 

  
Ak je ţiadateľ subjektom, ktorý je v rámci svojej činnosti zapojený do hospodárskej (ekonomickej) 
činnosti a pomoc poskytnutá takémuto subjektu by znamenala pomoc, ktorá narušuje alebo pri ktorej 
hrozí narušenie hospodárskej súťaţe a ovplyvňuje obchod medzi členskými štátmi EÚ, ţiadateľ je 
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povinný postupovať okrem výzvy a dokumentácie k nej, aj podľa Schémy pomoci de minimis 
na podporu sociálnej inklúzie (schéma DM č. 1/2010). Schéma pomoci de minimis na podporu sociálnej 
inklúzie je prílohou tejto výzvy. 
Pri ţiadateľovi, ktorým je subjekt, ktorý vykonáva opatrenia podľa zák. č. 305/2005 Z.z. 
o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov na základe udelenej akreditácie, sa Schéma pomoci de minimis neuplatňuje. 
  
Upozornenie pre ţiadateľov, ktorí sú povinní postupovať podľa schémy DM č. 1/2010: 
V zmysle schémy pomoci de minimis na podporu sociálnej inklúzie (schéma DM č. 1/2010) je posledný 
termín predloţenia ţiadosti o NFP 31. decembra 2013. 
Do tohto dátumu musí byť podaná ţiadosť o NFP. Rozhodnuté o poskytnutí pomoci  
a uzatvorenie zmluvy o NFP musí byť do obdobia nasledujúcich šiestich mesiacov, t.j. najneskôr do 30. 
júna 2014.  
  
  

2.9. Oprávnené a neoprávnené výdavky 

  
Pre posudzovanie oprávnenosti výdavkov sú záväzné tieto dokumenty: 

 Usmernenie RO č. N3/2007 Metodické usmernenie k oprávnenosti výdavkov pre programové 
obdobie 2007 - 2013 v aktuálnom znení (ďalej len „Usmernenie RO č. N3/2007“). Usmernenie 
stanovuje základný rámec oprávnenosti výdavkov, ktorý je ďalej rozpracovaný v špecifikách 
výzvy. Usmernenie RO č. N3/2007 je uvedené na webových 
stránkach http://www.fsr.gov.sk/sk/dokumenty-k-projektom-n/usmernenia-ro/usmernenie-ro-c.-
n32007 a http://www.esf.gov.sk/new/index.php?SMC=1&id=1984. 

 Schéma pomoci de minimis na podporu sociálnej inklúzie (schéma DM č. 1/2010), sprísňuje 
oprávnenosť výdavkov pre tých ţiadateľov, ktorí sú povinní postupovať podľa tejto schémy (ak 
sú zapojení do hospodárskej činnosti a pomoc poskytnutá takémuto subjektu by znamenala 
pomoc, ktorá narušuje alebo pri ktorej hrozí narušenie hospodárskej súťaţe a ovplyvňuje 
obchod medzi členskými štátmi EÚ). Schéma DM č.1/2010 je prílohou tejto výzvy. 

 Špecifiká výzvy OP ZaSI – FSR – 2012/2.1/02, ktoré sprísňujú podmienky stanovené 
v Usmernení RO č. N3/2007. Špecifiká výzvy OP ZaSI – FSR – 2012/2.1/02 sú prílohou tejto 
výzvy. 

  
  
 

2.10. Konanie o ţiadostiach o NFP 

  
Konanie o ţiadostiach o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „ţiadostiach o NFP“) bude prebiehať 
v zmysle zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva 
v znení neskorších predpisov v rámci jednotlivých kôl, najneskôr do 18.11.2013 alebo do vyčerpania 
alokovaných finančných prostriedkov podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. 

 Termín uzavretia I. kola výzvy na predkladanie ţiadostí o NFP je 28.02.2013. 

http://www.fsr.gov.sk/data/files/Usmernenia_RO/N3_2007/Usmernenie_RO_N3-2007-a12_pdf.pdf
http://www.fsr.gov.sk/data/files/Usmernenia_RO/N3_2007/Usmernenie_RO_N3-2007-a12_pdf.pdf
http://www.esf.gov.sk/new/index.php?SMC=1&id=1984
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 Termín uzavretia II. kola výzvy na predkladanie ţiadostí o NFP je 31.05.2013. 
 Termín uzavretia III. kola výzvy na predkladanie ţiadostí o NFP je 18.11.2013. 

  
Proces konania o ţiadostiach o NFP pozostáva zo 4 základných fáz: kontrola formálnej správnosti 
ţiadostí o NFP, odborné hodnotenie ţiadostí o NFP, výber ţiadostí o NFP  
a vydávanie rozhodnutí a opravné prostriedky proti rozhodnutiam. Proces schvaľovania ţiadostí o NFP 
je ukončený vydaním rozhodnutí o schválení/neschválení ţiadostí o NFP. 
  
  

2.11. Kritériá  formálnej správnosti 

  
Kritériá formálnej správnosti sú prílohou výzvy. 
  
Spôsob odstraňovania formálnych nedostatkov ţiadosti o NFP 
  
V prípade, ak doručená ţiadosť o NFP nespĺňa jedno alebo viaceré kritériá formálneho charakteru, 
Fond sociálneho rozvoja vyzve ţiadateľa na úpravu alebo doplnenie dokumentov. V prípade,  
ak ţiadateľ nepredloţí dokumentáciu v stanovenom termíne a/alebo v poţadovanom rozsahu, ţiadosť  
o NFP nemôţe byť schválená. 
FSR je povinný uplatniť rovnaký postup a moţnosť doplnenia dokumentov voči všetkým ţiadateľom 
v rámci tejto výzvy na predkladanie ţiadostí o NFP. 
V prípade, ak doručená ţiadosť o NFP nespĺňa jedno alebo viaceré kritériá neformálneho charakteru, 
ţiadateľa nie je moţné vyzývať na ich splnenie. Riadiaci orgán pre OP ZaSI rozhodne o neschválení 
ţiadosti o NFP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Proces schvaľovania ţiadostí o NFP 

 

3.1. Kontrola formálnej správnosti ŢoNFP 
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3.1.1. 1.kolo 

 
Kontrola formálnej správnosti ţiadostí o NFP (ďalej „KFS ŢoNFP“) bola vykonaná  
v termíne 08.03.2013 – 17.05.2013.  
Celkový počet prijatých ŢoNFP: 54, v sume celkových výdavkov 7 997 921,04 EUR  
a celkovej poţadovanej výške NFP 7 598 024,99 EUR.  
Počet ţiadostí o NFP, ktoré nesplnili podmienky KFS ŢoNFP:  10 
Počet ţiadostí o NFP, ktoré splnili podmienky KFS ŢoNFP:  44 
Počet ţiadostí o NFP, v ktorých bola vyuţitá moţnosť doplnenia chýbajúcich náleţitostí: 17  
KFS ŢoNFP vykonali  projektoví manaţéri (ďalej „PM“).  
  

Graf č.1: Počet ţiadostí o NFP vo fáze KFS ŢoNFP 
 

 
 

 
 

Tabuľka č.1: Súhrnné výsledky kontroly formálnej správnosti ţiadostí o NFP (1.kolo).  

Počet ţiadostí o NFP, ktoré 
splnili podmienky kontroly 
formálnej správnosti a ktoré sú 
postúpené do fázy odborného 
hodnotenia ţiadostí o NFP 

44 

z toho počet ţiadostí o NFP 
u ktorých bola vyuţitá moţnosť 
doplnenia chýbajúcich 
náleţitostí 

17 

44 

10 

Počet žiadostí o NFP vo fáze KFS ŽoNFP 

 

Žiadosti o NFP, ktoré splnili

kritériá KFS ŽoNFP

Žiadosti o NFP, ktoré

nesplnili kritériá KFS ŽoNFP
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Počet ţiadostí o NFP, ktoré 
nesplnili podmienky kontroly 
formálnej správnosti 

10 

z toho počet ţiadostí o NFP, 
ktoré nesplnili kritériá 
oprávnenosti 

7 

z toho počet ţiadostí o NFP, 
ktoré nesplnili kritériá úplnosti 

3 

 

Tabuľka č.2: Súhrnné informácie o zaregistrovaných ţiadostiach o NFP, ktoré boli predmetom kontroly 
formálnej správnosti ţiadostí o NFP (1.kolo). 

Celkový počet ţiadostí 
o NFP 

Celkové ţiadané oprávnené 
výdavky ţiadostí o NFP 

Celková poţadovaná výška NFP 

54   7 997 921,04 € 7 598 024,99 € 

 

Tabuľka č.3: Prehľad prijatých ţiadostí o NFP podľa NUTS 2 (1.kolo). 

NUTS 2 Západné Slovensko Stredné Slovensko Východné Slovensko 

Počet prijatých 
ţiadostí o NFP 

1 25 28 

Spolu 54 

 

Tabuľka č.4: Prehľad prijatých ţiadostí o NFP podľa NUTS 3 (1.kolo). 

NUTS 3 BB TN ZA KE PO 

Počet prijatých 
ţiadostí o NFP 

23 1 2 12 17 

Spolu 54 

1 ţiadosť o NFP uvádza miesto realizácie v  Prešovskom a v Košickom kraji, v tabuľke č.4 je uvedená 
preto v dvoch NUTS 3. 
 
 
Záver:  
44 ŢoNFP splnilo kritériá kontroly formálnej správnosti ŢoNFP a postúpili do procesu  
odborného hodnotenia ţiadostí o NFP. 
 

3.1.2   2.kolo  
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Kontrola formálnej správnosti ţiadostí o NFP (ďalej „KFS ŢoNFP“) bola vykonaná  
v termíne 07.06.2013 – 11.09.2013.  
Celkový počet prijatých ŢoNFP: 100, v sume celkových výdavkov 13 227 541,00 EUR  
a celkovej poţadovanej výške NFP 12 603 565,96 EUR. 28 
Počet ţiadostí o NFP, ktoré nesplnili podmienky KFS ŢoNFP:  20  
Dôvody: ţiadatelia neuviedli povinný/é merateľný/é ukazovateľ/le, ţiadateľ predloţil ŢoNFP 
s neoprávnenými aktivitami, ţiadateľ neodoslal ŢoNFP cez verejný portál, nedoplnili poţadované 
dokumenty. 
Počet ţiadostí o NFP, ktoré splnili podmienky KFS ŢoNFP:  80 
Počet ţiadostí o NFP, v ktorých bola vyuţitá moţnosť doplnenia chýbajúcich náleţitostí: 48  
KFS ŢoNFP vykonali  projektoví manaţéri (ďalej „PM“).  
  
 

Graf č.2: Počet ţiadostí o NFP vo fáze KFS ŢoNFP (2.kolo). 
 

  
  

Tabuľka č.5: Súhrnné výsledky kontroly formálnej správnosti ţiadostí o NFP (2.kolo).  

Počet ţiadostí o NFP, ktoré 
splnili podmienky kontroly 
formálnej správnosti a ktoré sú 
postúpené do fázy odborného 
hodnotenia ţiadostí o NFP 

80 

z toho počet ţiadostí o NFP 
u ktorých bola vyuţitá moţnosť 
doplnenia chýbajúcich 
náleţitostí 

48 

                                                 
28

 Celková ţiadaná výška NFP v rámci 2.kola 100 prijatých  ŢoNFP. 

80 

20 

Počet žiadostí o NFP vo fáze KFS ŽoNFP (2.kolo) 

 

Žiadosti o NFP, ktoré splnili

kritériá KFS ŽoNFP

Žiadosti o NFP, ktoré

nesplnili kritériá KFS ŽoNFP
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Počet ţiadostí o NFP, ktoré 
nesplnili podmienky kontroly 
formálnej správnosti 

20 

z toho počet ţiadostí o NFP, 
ktoré nesplnili kritériá 
oprávnenosti 

1829 

z toho počet ţiadostí o NFP, 
ktoré nesplnili kritériá úplnosti 

2 

 
 

Tabuľka č.6: Súhrnné informácie o zaregistrovaných ţiadostiach o NFP, ktoré boli predmetom kontroly 
formálnej správnosti ţiadostí o NFP (2.kolo). 

Celkový počet ţiadostí o NFP 
Celkové ţiadané oprávnené výdavky 
ţiadostí o NFP 

Celková poţadovaná výška NFP 

 
100 
 

 
13 227 541,00 €30 
 

 
12 603 565,96 €31 
 

 
 

Tabuľka č.7: Prehľad prijatých ţiadostí o NFP podľa NUTS 2 (2.kolo). 

NUTS 2 Západné Slovensko Stredné Slovensko Východné Slovensko 

Počet prijatých 
ţiadostí o NFP 

6 44 53 

Spolu 100 

1 ţiadosť o NFP uvádza miesto realizácie na Strednom a Východnom Slovensku v tabuľke č.7 je 
uvedená preto v dvoch NUTS 2. 
1 ţiadosť o NFP uvádza miesto realizácie na Západnom, Strednom a Východnom Slovensku v tabuľke 
č.7 je uvedená preto v troch NUTS 2. 
 

Tabuľka č.8: Prehľad prijatých ţiadostí o NFP podľa NUTS 3 (2.kolo). 

NUTS 3 BB NR ZA KE PO TN TT 

Počet 
prijatých 
ţiadostí o 
NFP 

39 3 6 22 33 1 3 

Spolu 100 

                                                 
29

 Všetky ţiadosti o NFP, ktoré nesplnili kritériá oprávnenosti v rámci KFS. 
30

 Celková ţiadaná výška v rámci 2.kola 100 prijatých  ŢoNFP. 
31

 Celková ţiadaná výška NFP v rámci 2.kola 100 prijatých  ŢoNFP. 
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1 ţiadosť o NFP uvádza miesto realizácie v Prešovskom, v Košickom a v Banskobystrickom kraji 
v tabuľke č.8 je uvedená preto v troch NUTS 3. 1 ţiadosť o NFP uvádza miesto realizácie 
v Prešovskom, v Košickom a v Banskobystrickom, Ţilinskom, Nitrianskom a Trnavskom kraji v tabuľke 
č.8 je uvedená preto v šiestich NUTS 3. 
 
Záver:  
80 ŢoNFP splnilo kritériá kontroly formálnej správnosti ŢoNFP a postúpilo do procesu  
odborného hodnotenia ţiadostí o NFP.   
 
 

3.1.3   3.kolo 

 
Kontrola formálnej správnosti ţiadostí o NFP (ďalej „KFS ŢoNFP“) bola vykonaná  
v termíne 06.12.2013– 11.02.2014.  
Celkový počet prijatých ŢoNFP: 75, v sume celkových výdavkov 7 819 208,37 EUR  
a celkovej poţadovanej výške NFP 7 493 050,43  EUR. 32 
Počet ţiadostí o NFP, ktoré nesplnili podmienky KFS ŢoNFP:  21 
Počet ţiadostí o NFP, ktoré nesplnili podmienky výzvy: 2 
Dôvody: v 7 prípadoch ţiadatelia neuviedli povinný/-é merateľný/-é ukazovateľ/-le, v 3 prípadoch nebol 
dodrţaný limit pre minimálnu, resp. aj maximálnu hranicu financovania, v 2 prípadoch nebolo stanovené 
spolufinancovanie v súlade s podmienkami výzvy a v 9 prípadoch ţiadatelia nevyuţili lehotu  
na predloţenie chýbajúcich dokumentov v súlade s výzvou.  
Počet ţiadostí o NFP, ktoré splnili podmienky KFS ŢoNFP:  52 
Počet ţiadostí o NFP, v ktorých bola vyuţitá moţnosť doplnenia chýbajúcich náleţitostí: 45  
KFS ŢoNFP vykonali  projektoví manaţéri (ďalej „PM“).  
  

Graf č.3: Počet ţiadostí o NFP vo fáze KFS ŢoNFP (3.kolo). 
 

                                                 
32

 Celková ţiadaná výška NFP v rámci 3.kola 75 prijatých ŢoNFP. 
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Tabuľka č.9: Súhrnné výsledky kontroly formálnej správnosti ţiadostí o NFP (3.kolo).  

Počet ţiadostí o NFP, ktoré 
splnili podmienky kontroly 
formálnej správnosti a ktoré sú 
postúpené do fázy odborného 
hodnotenia ţiadostí o NFP 

52 

z toho počet ţiadostí o NFP 
u ktorých bola vyuţitá moţnosť 
doplnenia chýbajúcich 
náleţitostí 

45 

Počet ţiadostí o NFP, ktoré 
nesplnili podmienky kontroly 
formálnej správnosti 

21 

z toho počet ţiadostí o NFP, 
ktoré nesplnili kritériá 
oprávnenosti 

12 

z toho počet ţiadostí o NFP, 
ktoré nesplnili kritériá úplnosti 

9 

 
 

52 

21 

Počet žiadostí o NFP vo fáze KFS ŽoNFP (3.kolo) 

 

Žiadosti o NFP, ktoré splnili

kritériá KFS ŽoNFP

Žiadosti o NFP, ktoré

nesplnili kritériá KFS ŽoNFP



                                                                                                           

 

 

 

 

Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia ▌27 

Špitálska 6 ▌ 814 55 Bratislava 

tel.: 02 2043 1100 ▌ e-mail: iazasi@iazasi.gov.sk ▌ http: www.iazasi.gov.sk 

 

 

 

 

 

Tabuľka č.10: Súhrnné informácie o zaregistrovaných ţiadostiach o NFP, ktoré boli predmetom kontroly 
formálnej správnosti ţiadostí o NFP (3.kolo). 

Celkový počet ţiadostí o NFP 
Celkové ţiadané oprávnené výdavky 
ţiadostí o NFP 

Celková poţadovaná výška NFP 

 
75 
 

 
7 819 208,37 € 33 
 

 
7 493 050,43 € 34 
 

 
 

Tabuľka č.11: Prehľad prijatých ţiadostí o NFP podľa NUTS 2(3.kolo). 

NUTS 2 Západné Slovensko Stredné Slovensko Východné Slovensko 

Počet prijatých 
ţiadostí o NFP 

12 18 46 

Spolu 76 

1 ŽoNFP – miesto realizácie je uvedené v NR kraji a v TN kraji, preto je v tabuľke zarátaná dvakrát (v 
oboch krajoch). 
 
 
 

Tabuľka č.12: Prehľad prijatých ţiadostí o NFP podľa NUTS 3(3.kolo). 

NUTS 3 BB NR ZA KE PO TN TT 

Počet 
prijatých 
ţiadostí o 
NFP 

16 7 2 10 36 4 1 

Spolu 76 

1 ŽoNFP – miesto realizácie je uvedené v NR kraji a v TN kraji, preto je v tabuľke zarátaná dvakrát  
(v oboch krajoch). 
 
Záver:  
80 ŢoNFP splnilo kritériá kontroly formálnej správnosti ŢoNFP a postúpilo do procesu  
odborného hodnotenia ţiadostí o NFP.   
 
 
 

                                                 
33 Celková ţiadaná výška v rámci 3.kola 75 prijatých  ŢoNFP. 
34 Celková ţiadaná výška NFP v rámci 3.kola 75 prijatých  ŢoNFP. 
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Tabuľka č.13 : Prehľad prijatých ţiadostí o NFP podľa právnej formy ţiadateľov 1. – 3.kolo výzvy 
 

Právna 
forma 

Cirkevná 
organizáci

a 

Nadáci
a 

Nezisková 
organizácia 
poskytujúc

a 
všeobecne 
prospešné 

sluţby 

Obec 
(obecný 
úrad), 
mesto 

(mestsk
ý úrad) 

 

Spoločnosť s 
ručením 

obmedzený
m 

 

Štátna 
rozpočtová 
organizáci

a 

 

Združenie 
(zväz, 
spolok, 

spoločnosť
, klub ai.) 

 

Počet 
ţiadateľo

v 

4 3 17 163 3 3 36 

Spolu 229 

 
 
 

 

 

 

 

Tabuľka č.14 : Prehľad prijatých ţiadostí o NFP v členení podľa štatistickej klasifikácie činností 
ţiadateľov (NACE) 1. – 3.kolo výzvy 

 

NACE 

Sekcia A - 
poľnohosp
odárstvo, 
lesníctvo 
a rybolov 

 
 

 

Sekcia O - 
verejná správa a 
obrana; povinné 

sociálne 
zabezpečenie 

 

 

Sekcia P - 
vzdelávanie 

 
 

 

Sekcia Q - 
zdravotníctvo a 
sociálna pomoc 

 
 

Sekcia S - 
ostatné 
činnosti 

 

Počet 
prijatých 
ţiadostí 

1 161 
8 
 
 

21 38 

Spolu 229 
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3.2. Hodnotenie ŢoNFP  

 

3.2.1. 1.kolo 

 
Odborné hodnotenie ţiadostí o NFP prebehlo v termíne 06.05.2013 – 06.11.2013. 
Počet ŢoNFP, ktoré boli predmetom hodnotenia: 44 
1 ŢoNFP hodnotili 2 externí  hodnotitelia. 
Databázu externých hodnotiteľov poskytol RO pre OP ZaSI v súlade so Splnomocnením SORO na 
plnenie úloh riadiaceho orgánu uzatvoreného podľa § 7 a § 8 zákona č.528/2008 Z.z. o pomoci a 
podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva zo dňa 22.2.2012. 
 
Ţiadosti o NFP boli odborným hodnotiteľom priradené transparentným spôsobom, prostredníctvom 
ţrebovania. 
Výberové kritériá boli stanovené v prílohe č.7 výzvy.  Ţiadosť o NFP, ktorá splnila podmienky 
odborného hodnotenia, musela dosiahnuť minimálne stanovený celkový počet bodov vo výške 60 % a 
stanovený počet bodov za jednotlivé skupiny hodnotiacich kritérií  
(v počte 5) minimálne vo výške 50% v rámci kaţdej skupiny. 
30 hodnotených ŢoNFP splnilo poţiadavky odborného hodnotenia, t.j. dosiahli minimálne stanovený 
celkový počet bodov vo výške  60% a  stanovený počet bodov za jednotlivé skupiny hodnotiacich kritérií 
minimálne vo výške 50% v rámci kaţdej skupiny. 
14 hodnotených ŢoNFP nesplnilo poţiadavky odborného hodnotenia, t.j. nedosiahli minimálne 
stanovený celkový počet bodov vo výške  60% a nedosiahli stanovený počet bodov za jednotlivé 
skupiny hodnotiacich kritérií minimálne vo výške 50% v rámci kaţdej skupiny.  
Celková navrhovaná výška NFP hodnotiteľmi pre ŢoNFP v rámci 1. kola výzvy  
na predkladanie ŢoNFP č. OP ZaSI – FSR – 2012/2.1/02 a odporúčaná SORO-m  
na schválenie je 3 472 597,46 EUR.  
Kvalita práce odborných hodnotiteľov (minimálne jeden odborný hodnotiaci posudok  
a minimálne jeden hodnotiaci hárok od kaţdého odborného hodnotiteľa) bola overená prostredníctvom 
kontrolných zoznamov zamestnancami SORO. 
 

Graf č.4: Počet ţiadostí o NFP v procese odborného hodnotenia (1.kolo). 
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Tabuľka č.15: Súhrnné výsledky odborného hodnotenia ţiadostí o NFP (1.kolo). 

Počet ţiadostí o NFP, ktoré boli 
predmetom odborného 
hodnotenia 

Počet ţiadostí o NFP, ktoré 
dosiahli aspoň minimálny 
stanovený počet bodov 

Počet ţiadostí o NFP, ktoré 
nedosiahli minimálny stanovený 
počet bodov 

44 30 14 

 
 

3.2.2   2.kolo 

 
Odborné hodnotenie ţiadostí o NFP prebehlo v termíne 28.10.2013 – 30.12.2013. 
Počet ŢoNFP, ktoré boli predmetom hodnotenia: 80 
1 ŢoNFP hodnotil 1 interný  hodnotiteľ. 
Ţiadosti o NFP boli odborným hodnotiteľom priradené transparentným spôsob, prostredníctvom 
ţrebovania.  
V rámci odborného hodnotenia boli stanovené kritéria hodnotenia pre schválenie v hodnotiacich 
hárkoch.  Ţiadosť o NFP, ktorá splnila podmienky odborného hodnotenia, musela dosiahnuť minimálne 
stanovený celkový počet bodov vo výške 60 % a stanovený počet bodov za jednotlivé skupiny 
hodnotiacich kritérií (v počte 5) minimálne vo výške 50% v rámci kaţdej skupiny. 
53 hodnotených ŢoNFP splnilo poţiadavky odborného hodnotenia, t.j. dosiahli minimálne stanovený 
celkový počet bodov vo výške  60% a  stanovený počet bodov za jednotlivé skupiny hodnotiacich kritérií 
minimálne vo výške 50% v rámci kaţdej skupiny. 
27 hodnotených ŢoNFP nesplnilo poţiadavky odborného hodnotenia, t.j. nedosiahli minimálne 
stanovený celkový počet bodov vo výške  60% a nedosiahli stanovený počet bodov za jednotlivé 
skupiny hodnotiacich kritérií minimálne vo výške 50% v rámci kaţdej skupiny.  

30 

14 

Počet žiadostí o NFP v procese odborného hodnotenia (1.kolo) 

Počet žiadostí o NFP, ktoré

splnili podmienky odborného

hodnotenia

Počet žiadostí o NFP, ktoré

nesplnili podmienky odborného

hodnotenia
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Celková navrhovaná výška NFP hodnotiteľmi pre 53 ŢoNFP v rámci 2. kola výzvy  
na predkladanie ŢoNFP č. OP ZaSI – FSR – 2012/2.1/02 na schválenie je 4 914 309,46 EUR.  
Podmienky v procese výberu ţiadostí o NFP splnilo 14 ţiadostí o NFP (pozri 3.3.2). 
Kvalita práce odborných hodnotiteľov (minimálne jeden odborný hodnotiaci posudok a minimálne jeden 
hodnotiaci hárok od kaţdého odborného hodnotiteľa) bola overená prostredníctvom kontrolných 
zoznamov zamestnancami SORO. 
 

Tabuľka č.16: Súhrnné výsledky odborného hodnotenia ţiadostí o NFP (2.kolo). 

Počet ţiadostí o NFP, ktoré boli 
predmetom odborného 
hodnotenia 

Počet ţiadostí o NFP, ktoré 
dosiahli aspoň minimálny 
stanovený počet bodov 

Počet ţiadostí o NFP, ktoré 
nedosiahli minimálny stanovený 
počet bodov 

80 53 27 

 
 

3.2.3    3. Kolo 

Odborné hodnotenie ţiadostí o NFP prebehlo v termíne 03.06.2014 – 04.08.2014. 
Počet ŢoNFP, ktoré boli predmetom hodnotenia: 52 
1 ŢoNFP hodnotil 1 interný  a 1 externý hodnotiteľ. 
Ţiadosti o NFP boli odborným hodnotiteľom priradené transparentným spôsob, prostredníctvom 
ţrebovania.  
V rámci odborného hodnotenia boli stanovené kritéria hodnotenia pre schválenie v hodnotiacich 
hárkoch.  Ţiadosť o NFP, ktorá splnila podmienky odborného hodnotenia, musela dosiahnuť minimálne 
stanovený celkový počet bodov vo výške 60 % a stanovený počet bodov za jednotlivé skupiny 
hodnotiacich kritérií (v počte 5) minimálne vo výške 50% v rámci kaţdej skupiny. 
27 hodnotených ŢoNFP splnilo poţiadavky odborného hodnotenia, t.j. dosiahli minimálne stanovený 
celkový počet bodov vo výške  60% a  stanovený počet bodov za jednotlivé skupiny hodnotiacich kritérií 
minimálne vo výške 50% v rámci kaţdej skupiny. 
25 hodnotených ŢoNFP nesplnilo poţiadavky odborného hodnotenia, t.j. nedosiahli minimálne 
stanovený celkový počet bodov vo výške  60% a nedosiahli stanovený počet bodov za jednotlivé 
skupiny hodnotiacich kritérií minimálne vo výške 50% v rámci kaţdej skupiny.  
Celková navrhovaná výška NFP hodnotiteľmi pre 27 ŢoNFP v rámci 3. kola výzvy  
na predkladanie ŢoNFP č. OP ZaSI – FSR – 2012/2.1/02 na schválenie je 1 447 496,97 EUR.  
Kvalita práce odborných hodnotiteľov (minimálne jeden odborný hodnotiaci posudok a minimálne jeden 
hodnotiaci hárok od kaţdého odborného hodnotiteľa) bola overená prostredníctvom kontrolných 
zoznamov zamestnancami SORO. 
 

Tabuľka č.17: Súhrnné výsledky odborného hodnotenia ţiadostí o NFP (3.kolo). 

Počet ţiadostí o NFP, ktoré boli 
predmetom odborného 
hodnotenia 

Počet ţiadostí o NFP, ktoré 
dosiahli aspoň minimálny 
stanovený počet bodov 

Počet ţiadostí o NFP, ktoré 
nedosiahli minimálny stanovený 
počet bodov 

52 27 25 
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Záver:  
Celkový počet hodnotených ţiadostí o NFP : 52 
Počet ţiadostí o NFP, ktoré splnili podmienky odborného hodnotenia : 27 
Počet ţiadostí o NFP, ktoré nesplnili podmienky odborného hodnotenia : 25 
 
 

3.3. Výber ŢoNFP  

 

3.3.1. 1.kolo 

 
V zmysle zákona č. 528/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov FSR nezriaďuje v rámci výzvy na 
predkladanie ŢoNFP OP ZaSI – FSR – 2012/2.1/02 výberovú komisiu. Výberové kritériá sú objektívne 
overiteľné. V súlade s riadiacou dokumentáciou sa výber ţiadostí o NFP uskutočnil na základe 
inštrukcie k aplikovaniu výberových kritérií, dňa 14.11.2013. 
Podmienkou zaradenia ţiadosti o NFP do procesu výberu ţiadostí o NFP je splnenie podmienok 
kontroly formálnej správnosti a odborného hodnotenia. 
Poradie ţiadostí o NFP je stanovené na základe výberových kritérií, ktoré sú prílohou č.7 výzvy a sú 
zverejnené spolu s výzvou na predkladanie ţiadostí o NFP.  
Počet podporených projektov je limitovaný výškou alokácie na danú výzvu na predkladanie ţiadostí o 
NFP. 
Ţiadosti o NFP sú zoradené podľa celkového bodového hodnotenia dosiahnutého v rámci odborného 
hodnotenia. V prípade dosiahnutia rovnakého celkového bodového hodnotenia boli zoradené v súlade s 
Výberovými kritériami, ktoré sú prílohou predmetnej výzvy. 
 
Záver: 
 
Počet doručených ţiadostí o NFP:  54 
Počet ŢoNFP odporúčaných na schválenie: 30 
Počet ŢoNFP neodporúčaných na schválenie: 24 

 Z toho: 10 ŢoNFP nesplnilo podmienky Kontroly formálnej správnej správnosti 
                         14 ŢoNFP nesplnilo podmienky Odborného hodnotenia 
 
Celková navrhovaná výška NFP hodnotiteľmi pre 30 Ţiadostí o NFP v rámci 1. kola výzvy 
na predkladanie ţiadostí o NFP OP ZaSI – FSR – 2012/2.1/02 a odporúčaná SORO-m na schválenie je 
3 472 597,46 €. 
Počet schválených ţiadosti o NFP deklarujúcich prínos k HP MRK: 17. 
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Tabuľka č.18: Prehľad počtu prijatých, schválených a neschválených ŢoNFP (1.kolo). 

Počet ŢoNFP 

Prijatých Schválených Neschválených 

Nesplnili podmienky 
kontroly formálnej 
správnosti 

Nesplnili podmienky odborného 
hodnotenia 

54 30 10 14 

 

Graf č.5: Prehľad schválených a neschválených ŢoNFP 
  

 

Tabuľka č.19: Rozdelenie miest realizácie schválených ţiadostí o NFP podľa regiónu (NUTS 2) (1.kolo). 

NUTS 2 Západné Slovensko Stredné Slovensko Východné Slovensko 

Počet schválených 
ţiadostí o NFP 

0 17 13 

Spolu 30 

 

Tabuľka č.20:Prehľad schválených ţiadostí o NFP podľa NUTS 3 (1.kolo) 

NUTS 3 BB KE PO 

Počet schválených ţiadostí 
o NFP 

17 6 7 

NFP navrhnuté na 
schválenie v € 

1 713 386,59 

 
1 024 976,60 

 
734 234,27 

 

Spolu 30 ŢoNFP  v celkovej sume NFP 3 472 597,46 € 

 
 

30 14 

10 

Prehľad schválených a neschválených ŽoNFP (1.kolo)  

 

ŽoNFP odporučené na

schválenie

 ŽoNFP, ktoré nesplnili

podmienky odborného

hodnotenia
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Graf č. 6: Rozdelenie miest realizácie schválených ţiadostí o NFP podľa schváleného NFP a podľa 
kraja (NUTS 3) (1.kolo). 
 
 

 
 
 

3.3.2   2.kolo 

 
V zmysle zákona č. 528/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov FSR nezriaďuje v rámci výzvy na 
predkladanie ŢoNFP OP ZaSI – FSR – 2012/2.1/02 výberovú komisiu.  
Výberové kritériá sú objektívne overiteľné. V súlade s riadiacou dokumentáciou sa výber ţiadostí o NFP 
uskutočnil na základe inštrukcie k aplikovaniu výberových kritérií, dňa 31.12.2013. 
Podmienkou zaradenia ţiadosti o NFP do procesu výberu ţiadostí o NFP je splnenie podmienok 
kontroly formálnej správnosti a odborného hodnotenia. 
Poradie ţiadostí o NFP je stanovené na základe výberových kritérií, ktoré sú prílohou č.7 výzvy a sú 
zverejnené spolu s výzvou na predkladanie ţiadostí o NFP.  
Počet podporených projektov je limitovaný výškou alokácie na danú výzvu na predkladanie ţiadostí o 
NFP. 
Ţiadosti o NFP sú zoradené podľa celkového bodového hodnotenia dosiahnutého v rámci odborného 
hodnotenia. V prípade dosiahnutia rovnakého celkového bodového hodnotenia boli zoradené v súlade s 
Výberovými kritériami, ktoré sú prílohou predmetnej výzvy. 
 
Záver: 
 
Počet doručených ţiadostí o NFP:  100 
 
Počet ŢoNFP navrhnutých na schválenie, vo výške navrhnutej odbornými hodnotiteľmi, v poradí podľa 
počtu dosiahnutých bodov v procese odborného hodnotenia: 14 

BB; 1 713 386,59; 
49% 

P0; 1 024 976,60; 
30% 

KE; 734 234,27; 
21% 

Rozdelenie schválených ŽoNFP podľa schváleného NFP a 

podľa kraja (NUTS 3)  (1.kolo) 

BB

P0

KE



                                                                                                           

 

 

 

 

Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia ▌35 

Špitálska 6 ▌ 814 55 Bratislava 

tel.: 02 2043 1100 ▌ e-mail: iazasi@iazasi.gov.sk ▌ http: www.iazasi.gov.sk 

 

 

 
Počet ŢoNFP neodporúčaných na schválenie, z toho: 

 39 ŢoNFP neodporučených na schválenie z dôvodu vyčerpania finančných prostriedkov 
(alokácie), určených vo výzve. V prípade neskoršej disponibilnej alokácie sa môţe uplatniť 
pre tieto ţiadosti o NFP postup podľa ods. 9 § 14 zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore 
poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov (to znamená ţe 
ţiadosť je zaradená do tzv. zásobníka projektov); 

 27 ŢoNFP neodporučených na schválenie z dôvodu, ţe nesplnili podmienky Odborného 
hodnotenia; 

 20 ŢoNFP neodporučených na schválenie z dôvodu, ţe nesplnili podmienky Kontroly formálnej 
správnej správnosti. 

             
Celková navrhovaná výška NFP hodnotiteľmi pre 53 ţiadostí o NFP v rámci 2. kola výzvy 
na predkladanie ţiadostí o NFP OP ZaSI – FSR – 2012/2.1/02 a odporúčaná na schválenie je 4 914 
309,46 €. 
 
Alokácia na predmetnú výzvu je 4 737 322,- €.   
V 1. kole predmetnej výzvy bolo celkové NFP navrhované na schválenie vo výške 3 472 597,46 €. 
 
Prostriedky presunuté do 2.kola predmetnej výzvy sú vo výške 1 264 724,54 €. 
 
Z dôvodu nedostatočnej finančnej alokácie na predmetnú výzvu, v rámci 2. kola výzvy na predkladanie 
ţiadostí o NFP OP ZaSI – FSR – 2012/2.1/02 celková navrhovaná výška NFP odporučená SORO-m na 
schválenie je  1 224 016,11 €  pre spolu 14 ţiadostí o NFP, z toho je počet schválených ţiadosti o NFP 
deklarujúcich prínos k HP MRK: 7.  
 
IA ZaSI uverejnila na svojom webovom sídle informáciu o disponibilných finančných prostriedkoch35,  
ţe v rámci 2.kola budú podporené budú aj ţiadosti o NFP, ktoré neboli odporučené na schválenie  
z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov vo výzve. 
 

Tabuľka č.21: Prehľad počtu prijatých, schválených a nechválených ŢoNFP (2.kolo). 

Počet ŢoNFP 

Prijatých Schválených Neschválených 

Neodporučené na  
schválenie z dôvodu  
vyčerpania alokácie  
(ţiadosť je zaradená do tzv. 
zásobníka projektov) 

Nesplnili 
podmienky 
odborného 
hodnotenia 

Nesplnili podmienky 
kontroly formálnej 
správnosti 

100 14 39 27 20 

Graf č.7 Prehľad schválených a neschválených ŢoNFP (2. kolo). 
 

                                                 
35

 Dostupné na: http://www.iazasi.gov.sk/sk/aktuality/informacia-o-disponibilnych-financnych-prostriedkoch-v-ramci-vyzvy-op-zasi-fsr-

20122.1021  

http://www.iazasi.gov.sk/sk/aktuality/informacia-o-disponibilnych-financnych-prostriedkoch-v-ramci-vyzvy-op-zasi-fsr-20122.1021
http://www.iazasi.gov.sk/sk/aktuality/informacia-o-disponibilnych-financnych-prostriedkoch-v-ramci-vyzvy-op-zasi-fsr-20122.1021
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Tabuľka č.22: Rozdelenie miest realizácie schválených ţiadostí o NFP podľa regiónu (NUTS 2) (2.kolo). 

NUTS 2 Západné Slovensko Stredné Slovensko Východné Slovensko 

Počet schválených 
ţiadostí o NFP 

0 6 8 

Spolu 14 

 

Tabuľka č.23: Prehľad schválených ţiadostí o NFP podľa NUTS 3 (2.kolo). 

NUTS 3 BB ZA KE PO 

Počet schválených 
ţiadostí o NFP 

4 2 1 7 

NFP navrhnuté na 
schválenie v € 

232 639,18 

 
111 371,92 145837,73 610 159,98 

Spolu 14 ŢoNFP v celkovej sume NFP 1 224 016,11 € 

 

 

14; 14% 

39; 39% 
27; 27% 

20; 20% 

Prehľad schválených a neschválených ŽoNFP (2.kolo) 

 

14 ŽoNFP odporučených na

schválenie

39 ŽoNFP neodporučených na

schválenie z dôvodu

vyčerpania alokácie (žiadosť je

zaradená do tzv. zásobníka

projektov)

27 ŽoNFP neodporučených na

schválenie z dôvodu, že

nesplnili podmienky

Odborného hodnotenia

20 ŽoNFP neodporučených na

schválenie z dôvodu, že

nesplnili podmienky Kontroly

formálnej správnej správnosti
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Prehľady schválených ţiadostí o NFP po podporení ţiadosti o NFP, ktoré neboli odporučené  
na schválenie z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov vo výzve: 

 
V tabuľkách je zahrnutých 14 ŢoNFP, ktoré boli odporučené na schválenie a 39 ŢoNFP,  ktoré neboli 
odporučené na schválenie z dôvodu vyčerpania finančných prostriedkov vo výzve ale neskôr boli 
podporené po navýšení finančných prostriedkov vo výzve.36 
 

 

Tabuľka č.25: Rozdelenie miest realizácie schválených ţiadostí o NFP podľa regiónu (NUTS 2) (2.kolo -
53 ŢoNFP). 

NUTS 2 Západné Slovensko Stredné Slovensko Východné Slovensko 

Počet schválených 
ţiadostí o NFP 

1 26 26 

Spolu 53 

 
 

Tabuľka č.26: Prehľad schválených ţiadostí o NFP podľa NUTS 3 (2.kolo - 53 ŢoNFP). 

NUTS 3 BB ZA KE PO NR 

Počet schválených 
ţiadostí o NFP 

23 3 9 17 1 

NFP navrhnuté na 
schválenie v € 

2 052 010,14 
 

170 317,90 
 

822 033,59 
 

1 717 745,78 
 

152 202,05 
 

Spolu 53 ŢoNFP v celkovej sume NFP 4 914 309,46 € 
 

 

3.3.3   3.kolo 

V zmysle zákona č. 528/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov IA ZaSI nezriaďuje v rámci výzvy  
na predkladanie ŢoNFP OP ZaSI – FSR – 2012/2.1/02 výberovú komisiu.  
Výberové kritériá sú objektívne overiteľné. V súlade s riadiacou dokumentáciou sa výber ţiadostí o NFP 
uskutočnil na základe inštrukcie k aplikovaniu výberových kritérií, dňa 27.8.2014. 
Podmienkou zaradenia ţiadosti o NFP do procesu výberu ţiadostí o NFP je splnenie podmienok 
kontroly formálnej správnosti a odborného hodnotenia. 
Poradie ţiadostí o NFP je stanovené na základe výberových kritérií, ktoré sú prílohou č.7 výzvy  
a sú zverejnené spolu s výzvou na predkladanie ţiadostí o NFP.  

                                                 
36 Dostupné na: http://www.iazasi.gov.sk/sk/aktuality/informacia-o-disponibilnych-financnych-prostriedkoch-v-ramci-vyzvy-op-zasi-fsr-
20122.1021  
 

http://www.iazasi.gov.sk/sk/aktuality/informacia-o-disponibilnych-financnych-prostriedkoch-v-ramci-vyzvy-op-zasi-fsr-20122.1021
http://www.iazasi.gov.sk/sk/aktuality/informacia-o-disponibilnych-financnych-prostriedkoch-v-ramci-vyzvy-op-zasi-fsr-20122.1021
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Počet podporených projektov je limitovaný výškou alokácie na danú výzvu na predkladanie ţiadostí  
o NFP. 
Ţiadosti o NFP sú zoradené podľa celkového bodového hodnotenia dosiahnutého v rámci odborného 
hodnotenia. V prípade dosiahnutia rovnakého celkového bodového hodnotenia boli zoradené v súlade  
s Výberovými kritériami, ktoré sú prílohou predmetnej výzvy. 
 
 
Tabuľka č.27 : Prehľad počtu prijatých, schválených a nechválených ŢoNFP (3.kolo) 

Prijatých Schválených  

Neschválených 

Nesplnili podmienky 
kontroly formálnej 

správnosti 

Nesplnili podmienky 
odborného 
hodnotenia 

Nesplnili podmienky 
výzvy 

75 27 21 25 2 

 
 
 
 
 
 
 
Tabuľka č.28 : Rozdelenie miest realizácie schválených ţiadostí o NFP podľa regiónu (NUTS 2) (3.kolo) 

NUTS 2 
Západné 

Slovensko 
Stredné 

Slovensko 
Východné 
Slovensko 

Spolu 

Počet ţiadostí o NFP 2 6 19 27 

 
Tabuľka č.29 : Prehľad schválených ţiadostí o NFP podľa NUTS 3 (3.kolo) 

NUTS 3 BB NR ZA KE PO Spolu 

Počet 
schválených 

ŢoNFP 
5 2 1 2 17 27 

Suma 
schváleného 

NFP/€ 

164 275,73 
 

104 797,86 
 

25 628,95 122 150,34 1 030 644,09 
 

1 447 496,97 
 

 
 
Záver: 
 
Počet doručených ţiadostí o NFP:  75 
 
Počet ŢoNFP navrhnutých na schválenie, vo výške navrhnutej odbornými hodnotiteľmi, v poradí podľa 
počtu dosiahnutých bodov v procese odborného hodnotenia: 27 
 
Počet ŢoNFP neodporúčaných na schválenie, z toho: 
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 25 ŢoNFP neodporučených na schválenie z dôvodu, ţe nesplnili podmienky Odborného 

hodnotenia. 

 21 ŢoNFP neodporučených na schválenie z dôvodu, ţe nesplnili podmienky Kontroly formálnej 

správnej správnosti. 

 2 ŢoNFP neodporučené na schválenie z dôvodu, ţe nesplnili podmienky výzvy a boli vylúčené  

z procesu schvaľovania ŢoNFP. 

 

Sumárne informácie  

Tabuľka č.30 :  Sumárne informácie o ţiadostiach prijatých k výzve na predkladanie ţiadostí o NFP  

OP ZaSI-FSR-2012/2.1/02 1. kolo výzvy 2. kolo výzvy 3 . kolo výzvy 

Počet prijatých ţiadostí o NFP 54 100 75 

Celkové výdavky prijatých ţiadostí o NFP 7 997 921,04 € 
13 227 541,00 
€37 

 
7 819 208,37 € 

Celková poţadovaná výška NFP  
prijatých ţiadostí o NFP 

7 598 024,99 € 
12 603 565,96 
€38 

 
7 493 050,43 € 

Počet ţiadostí, ktoré splnili podmienky KFS  
a postúpili do procesu odborného hodnotenia 

44 80 52 

Počet ţiadostí, ktoré nesplnili podmienky KFS 10 20 2139 

Počet ţiadostí o NFP, ktoré splnili podmienky 
odborného hodnotenia 

30 53 27 

Počet ţiadostí o NFP, ktoré nesplnili podmienky 
odborného hodnotenia 

14 27 25 

Počet predloţených ţiadostí k výberu ŢoNFP 30 53 27 

Počet ţiadostí o NFP odporučených na schválenie 30 14 27 

Počet ţiadostí o NFP, ktoré neboli  
odporučené na schválenie 

24 8640 48 

                                                 
37

 Celková ţiadaná výška v rámci 2.kola 100 prijatých  ŢoNFP. 
38

 Celková ţiadaná výška NFP v rámci 2.kola 100 prijatých  ŢoNFP. 
39

 2 ŢoNFP nesplnili podmienky výzvy 
40 Z toho 39 ŢoNFP nebolo odporučených na schválenie z dôvodu vyčerpania finančných prostriedkov (alokácie), určených vo výzve.  
V prípade neskoršej disponibilnej alokácie sa môţe uplatniť pre tieto ţiadosti o NFP postup podľa ods. 9 § 14 zákona č. 528/2008 Z.z.  
o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov (to znamená ţe ţiadosť je zaradená 
do tzv. zásobníka projektov). IA ZaSI zverejnila informáciu, ţe podporené budú aj ţiadosti o NFP, ktoré neboli odporučené  
na schválenie z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov vo výzve: http://www.iazasi.gov.sk/sk/aktuality/informacia-o-
disponibilnych-financnych-prostriedkoch-v-ramci-vyzvy-op-zasi-fsr-20122.1021 

http://www.iazasi.gov.sk/sk/aktuality/informacia-o-disponibilnych-financnych-prostriedkoch-v-ramci-vyzvy-op-zasi-fsr-20122.1021
http://www.iazasi.gov.sk/sk/aktuality/informacia-o-disponibilnych-financnych-prostriedkoch-v-ramci-vyzvy-op-zasi-fsr-20122.1021
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Celková poţadovaná výška NFP ţiadostí o NFP,  
ktoré nesplnili podmienky na schválenie 

2 304 597,81 € 5 848 845,92 € 5 075 288,14 € 

Celková navrhovaná výška NFP schválených  
ţiadostí o NFP 

3 472 597,46 € 

1 224 016,11 
€41 

3 690 293,35 
€42 

1 447 496,97 € 

Celková poţadovaná výška NFP schválených  
ţiadostí o NFP 

4 296 471,72 € 

1 484 117,72 
€43 

4 819 490,90 
€44 

2 417 762,29 € 

Priemerná hodnota NFP schválených ţiadostí o NFP 115 753,25 € 87 429,72 € 53 610,00 € 

 
 
 
 
Tabuľka č.31 : Prehľad časovej realizácie procesu schvaľovania ţiadostí o NFP v rámci výzvy 

OP ZaSI-FSR-2012/2.1/02 1. kolo výzvy 2. kolo výzvy 3. kolo výzvy 

Posudzované časové obdobie 
výzvy 

 27.12.2012 - 
28.02.2013 

01.03.2013- 
31.05.2013 

  01.06.2014 - 
18.11.2013 

Kontrola formálnej správnosti 
ţiadostí o NFP 

  08.03.2013 - 
17.05.2013 

  07.06.2013 - 
11.09.2013 

 06.12.2013– 
11.02.2014 

Odborné hodnotenie ţiadostí o 
NFP 

 06.05.2013 - 
06.11.2013 

  28.10.2013 - 
30.12.2013 

  03.06.2014 – 
04.08.2014 

Výber ţiadostí o NFP 14.11.2013 31.12.2013 27.08.2014 

Overenie postupu hodnotiaceho 
procesu ţiadostí o NFP Riadiacim 
orgánom pre  
OP ZaSI 

  19.11.2013 - 
16.01.2014 

   09.01.2013 – 
13.03.2014 

   02.09.2014 -
19.09.2014 

Poverenie SORO k overeniu 
splnenia podmienok poskytnutia 
pomoci 

25.04.2014 25.04.2014 25.04.2014 

                                                 
41

 Pre 14 ŢoNFP odporúčaných na schválenie 
42 Celková navrhovaná výška NFP 39 ŢoNFP, ktoré neboli odporučené na schválenie z dôvodu vyčerpania finančných prostriedkov 
(alokácie), určených vo výzve. V prípade neskoršej disponibilnej alokácie sa môţe uplatniť pre tieto ţiadosti o NFP postup podľa ods. 9 § 
14 zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov (to 
znamená ţe ţiadosť je zaradená do tzv. zásobníka projektov). IA ZaSI zverejnila informáciu, ţe podporené budú aj ţiadosti o NFP, 
ktoré neboli odporučené na schválenie z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov vo výzve: 
http://www.iazasi.gov.sk/sk/aktuality/informacia-o-disponibilnych-financnych-prostriedkoch-v-ramci-vyzvy-op-zasi-fsr-20122.1021 
43

 Pre 14 ŢoNFP odporúčaných na schválenie 
44 Celková poţadovaná výška 39 ŢoNFP, ktoré neboli odporučené na schválenie z dôvodu vyčerpania finančných prostriedkov (alokácie), 
určených vo výzve. V prípade neskoršej disponibilnej alokácie sa môţe uplatniť pre tieto ţiadosti o NFP postup podľa ods. 9 § 14 zákona 
č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov (to znamená ţe 
ţiadosť je zaradená do tzv. zásobníka projektov). IA ZaSI zverejnila informáciu, ţe podporené budú aj ţiadosti o NFP, ktoré neboli 
odporučené na schválenie z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov vo výzve: http://www.iazasi.gov.sk/sk/aktuality/informacia-
o-disponibilnych-financnych-prostriedkoch-v-ramci-vyzvy-op-zasi-fsr-20122.1021 

http://www.iazasi.gov.sk/sk/aktuality/informacia-o-disponibilnych-financnych-prostriedkoch-v-ramci-vyzvy-op-zasi-fsr-20122.1021
http://www.iazasi.gov.sk/sk/aktuality/informacia-o-disponibilnych-financnych-prostriedkoch-v-ramci-vyzvy-op-zasi-fsr-20122.1021
http://www.iazasi.gov.sk/sk/aktuality/informacia-o-disponibilnych-financnych-prostriedkoch-v-ramci-vyzvy-op-zasi-fsr-20122.1021
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Poverenie ministra MPSVR SR 
k vydávaniu rozhodnutí 
o schválení / neschválení ŢoNFP 
a k podpisu zmlúv o NFP 

08.09.2014 08.09.2014 26.09.2014 

Overenie podmienok poskytnutia 
pomoci 

09/2014 09/2014 09/2014 

Vydanie rozhodnutia o schválení / 
neschválení ŢoNFP 

09/2014 09/2014 29.10.2014 

Proces zazmluvňovania 09/2014 09/2014 29.10.2014 

 

 

 

 

 

 


