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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 („IA ZaSI“) 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., 2., 3. a 4. 

kola výzvy na predkladanie ţiadostí o NFP OP ZaSI – FSR – 2012/2.2/01. 

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. 

 

 

1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O VÝZVE 

 

Dňa 28.09.2012, 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 – 2012/2.2/01. 

 

Alokácia na predmetnú výzvu bola 5 706 481 ,- EUR. 

 

Dátum uzavretia výzvy bol priebeţne do 31.10.2013. 

Výzva je priebeţná a má 4 kolá. 

 

Termín uzavretia I. kola výzvy na predkladanie ţiadostí o NFP bol do 27. 11. 2012. 

Termín uzavretia II. kola výzvy na predkladanie ţiadostí o NFP bol do 31. 12. 2012. 

Termín uzavretia III. kola výzvy na predkladanie ţiadostí o NFP bol do  02. 10. 2013. 
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FSR uverejnil na svojom webovom sídle zmenu podmienok poskytnutia pomoci, ktorá sa týkala zmeny 

termínu uzavretia III. kola výzvy. V nadväznosti na zmenu Schémy pomoci de minimis na podporu 

sociálnej inklúzie č. 1/2010, ktorá bola doplnená dodatkom č. 1 a zverejnená v Obchodnom vestníku 

dňa 26. 4. 2013, sa zmenila príloha č.10 výzvy na predkladanie ţiadostí o NFP. Vzhľadom na povinnosť 

FSR pozastaviť (predĺţiť) výzvu na predkladanie ţiadostí o NFP z dôvodu zmeny podmienok 

poskytnutia pomoci minimálne v dĺţke 15 dní, FSR upravil v texte výzvy termín uzavretia výzvy na 16. 9. 

2013.1 Dňa 15.08.2013 FSR zverejnil na svojom webovom sídle zmenu podmienok poskytnutia pomoci, 

ktorá sa týkala zmeny zmena podmienok udrţateľnosti vytvorených pracovných miest (ak bol 

prijímateľovi poskytovaný nenávratný finančný príspevok na vytvorené pracovné miesto počas 12 

mesiacov, prijímateľ je povinný udrţať toto vytvorené pracovné miesto minimálne ďalšie 3 mesiace 

nasledujúce po ukončení podpory poskytovanej v rámci OP ZaSI. Ak bol prijímateľovi poskytovaný 

nenávratný finančný príspevok na vytvorené pracovné miesto viac ako 12 mesiacov, prijímateľ je 

povinný udrţať dané vytvorené pracovné miesto minimálne ďalších 6 mesiacov po ukončení podpory 

poskytnutej z OP ZaSI na toto vytvorené pracovné miesto. V prípade, ak prijímateľ vytvorené pracovné 

miesto neudrţí stanovenú dobu, bude povinný poskytnutý nenávratný finančný príspevok v pomernej 

časti (podľa dĺţky obdobia, počas ktorého nebolo vytvorené pracovné miesto v zmysle vyššie 

uvedeného udrţané), vrátiť poskytovateľovi) a termínu uzavretia III. kola výzvy bol zmenený  

na 02.10.2013. 

 

V rámci I., II. a III. kola boli oprávnenými ţiadateľmi iba tí ţiadatelia, ktorých ţiadosť tvorí súčasť 

schválenej lokálnej stratégie komplexného prístupu a tí ţiadatelia, ktorí boli uvedení ako partneri  

v schválených ţiadostiach o poskytnutie podpory v rámci lokálnej stratégie komplexného prístupu.  

  

Termín uzavretia IV. kola výzvy na predkladanie ţiadostí o NFP bol do 31. 10. 2013. 

V rámci IV. kola boli oprávnenými ţiadateľmi všetci ţiadatelia zadefinovaní v tejto výzve (vrátane 

ţiadateľov, ktorých ţiadosť tvorí súčasť schválenej lokálnej stratégie komplexného prístupu a ţiadateľov 

ktorí boli uvedení ako partneri v schválených ţiadostiach o poskytnutie podpory v rámci lokálnej 

stratégie komplexného prístupu).  

                                                 
1
 Dostupné na: http://www.iazasi.gov.sk/sk/aktuality/duplicate-of-zmena-podmienok-poskytnutia-pomoci-vo-vyzve-op-zasi-fsr-20122.201-

zmena-podmienok-udrzatelnosti-vytvorenych-pracovnych-miest-a-terminu-uzavretia-iii.-kola-vyzvy 

http://www.fsr.gov.sk/sk/vyzvy/op-zasi-fsr-20122.201/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-op-zasi-fsr-20122.201#footer
http://www.iazasi.gov.sk/sk/aktuality/duplicate-of-zmena-podmienok-poskytnutia-pomoci-vo-vyzve-op-zasi-fsr-20122.201-zmena-podmienok-udrzatelnosti-vytvorenych-pracovnych-miest-a-terminu-uzavretia-iii.-kola-vyzvy
http://www.iazasi.gov.sk/sk/aktuality/duplicate-of-zmena-podmienok-poskytnutia-pomoci-vo-vyzve-op-zasi-fsr-20122.201-zmena-podmienok-udrzatelnosti-vytvorenych-pracovnych-miest-a-terminu-uzavretia-iii.-kola-vyzvy
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1.kolo 

Počet doručených ţiadostí o NFP v rámci výzvy :4 

Celková ţiadaná výška NFP v rámci výzvy:468 634,98 € 

 

Počet neschválených ţiadostí pre formálne nedostatky v rámci výzvy2 :3 

 

Celkový počet neschválených ţiadostí pre iné nedostatky3 :0 

 

Počet ţiadostí o NFP navrhnutých na schválenie v rámci výzvy4 :1 

v celkovej sume ţiadaného NFP :119 995, 43 € 

Celková výška NFP navrhnutá na schválenie v rámci výzvy :119 995, 43 € 

 

Počet uzatvorených zmlúv o poskytnutí NFP počas jednotlivých mesiacov :1 / december 2013/ 

 

2.kolo 

Počet doručených ţiadostí o NFP v rámci výzvy :1 

Celková ţiadaná výška NFP v rámci výzvy:72 608,22 € 

 

Počet neschválených ţiadostí pre formálne nedostatky v rámci výzvy5 :0 

 

Celkový počet neschválených ţiadostí pre iné nedostatky6 :0 

 

Počet ţiadostí o NFP navrhnutých na schválenie v rámci výzvy7 :1 

                                                 
2 Počet ţiadostí o NFP, ktoré nesplnili podmienky Kontroly formálnej správnosti ţiadostí o NFP. 
3 Počet ţiadostí o NFP, ktoré nesplnili podmienky odborného hodnotenia a následne neboli odporučené na 

schválenie. 
4 Počet ţiadostí o NFP odporúčaných SORO na schválenie. 
5 Počet ţiadostí o NFP, ktoré nesplnili podmienky Kontroly formálnej správnosti ţiadostí o NFP. 
6 Počet ţiadostí o NFP, ktoré nesplnili podmienky odborného hodnotenia a následne neboli odporučené na 

schválenie. 
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v celkovej sume ţiadaného NFP :72 608,22 € 

Celková výška NFP navrhnutá na schválenie v rámci výzvy :68 288,47 € 

 

Počet uzatvorených zmlúv o poskytnutí NFP počas jednotlivých mesiacov :1 / január 2014/ 

 

3.kolo 

Počet doručených ţiadostí o NFP v rámci výzvy :1 

Celková ţiadaná výška NFP v rámci výzvy:119 472,68 € 

 

Počet neschválených ţiadostí pre formálne nedostatky v rámci výzvy8 : 0 

 

Celkový počet neschválených ţiadostí pre iné nedostatky9 : 0 

 

Počet ţiadostí o NFP navrhnutých na schválenie v rámci výzvy10 :  1 

v celkovej sume ţiadaného NFP :119 472,68 € 

Celková výška NFP navrhnutá na schválenie v rámci výzvy :117 411,70 € 

 

Počet uzatvorených zmlúv o poskytnutí NFP počas jednotlivých mesiacov :1 /september 2014/ 

 

4.kolo 

Počet doručených ţiadostí o NFP v rámci výzvy : 56 

Celková ţiadaná výška NFP v rámci výzvy: 3 705 802,17 € 

 

Počet neschválených ţiadostí pre formálne nedostatky v rámci výzvy11 : 5 

 

Celkový počet neschválených ţiadostí pre iné nedostatky12 : 12 

                                                                                                                                                         
7 Počet ţiadostí o NFP odporúčaných SORO na schválenie. 
8 Počet ţiadostí o NFP, ktoré nesplnili podmienky Kontroly formálnej správnosti ţiadostí o NFP. 
9 Počet ţiadostí o NFP, ktoré nesplnili podmienky odborného hodnotenia a následne neboli odporučené na schválenie. 
10 Počet ţiadostí o NFP odporúčaných SORO na schválenie. 
11 Počet ţiadostí o NFP, ktoré nesplnili podmienky Kontroly formálnej správnosti ţiadostí o NFP. 
12 Počet ţiadostí o NFP, ktoré nesplnili podmienky odborného hodnotenia a následne neboli odporučené na schválenie. 
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Počet ţiadostí o NFP navrhnutých na schválenie v rámci výzvy13 :  40 

v celkovej sume ţiadaného NFP :  2 550 160,22 € 

Celková výška NFP navrhnutá na schválenie v rámci výzvy :  2 193 503,08  € 

 

Počet uzatvorených zmlúv o poskytnutí NFP počas jednotlivých mesiacov : Proces prebieha - v októbri 

2014 bolo zazmluvnených 20 ŢoNFP, v septembri 2014 1 ŢoNFP, v júni 2014 13 ŢoNFP. 

 

Počet otázok na výzvu:16 

Najčastejšie kladené otázky sa týkali vysvetlenia pojmu lokálna stratégia komplexného prístupu; 

oprávnenosti ţiadateľov; postupu pri vyplnení rozpočtu projektu a pri vyplnení matice projektu; 

organizácie seminárov k výzve, nevyhnutných výdavkov k realizácii projektu (aj keď  

sa nenachádzajú medzi konkrétnymi oprávnenými priamymi výdavkami v zmysle dokumentu „Špecifiká 

výzvy na predkladanie ţiadosti“); nepovolenia kríţového financovania vo výzve; povinnosti prijímateľa 

udrţať vytvorené pracovné miesto a ďalšie.14 

 

Popis publicity, realizovanej v rámci výzvy: 

Medzi súvisiacimi správami a dokumentmi k výzve bola uverejnená na internetovej stránke FSR, revízia 

Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, kde boli uvedené zmeny a aktuálna verzia 

Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia (verzia č.3) bola zároveň zmenená v prílohách 

Výzvy OP ZaSI – FSR - 2012/2.2/01.15 

FSR uverejnil na svojej internetovej stránke oznam „Schválené lokálne stratégie komplexného prístupu“. 

Informoval, ţe prvé tri kolá výzvy sú zamerané výlučne na podporu ţiadateľov, ktorých ţiadosť tvorí 

súčasť schválenej lokálnej stratégie komplexného prístupu a ţiadateľov, ktorí sú uvedení ako partneri  

v schválených ţiadostiach o poskytnutie podpory v rámci lokálnej stratégie komplexného prístupu.16  

Dňa 23. 10. 2012 prebehli konzultácie k výzve, kedy sa uskutočnilo stretnutie zamestnancov Fondu 

sociálneho rozvoja a projektových manaţérov/konzultantov Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske 

                                                 
13 Počet ţiadostí o NFP odporúčaných SORO na schválenie. 
14Najčastejšie otázky a odpovede k výzve OP ZaSI-FSR-2012/2.2/01 sú dostupné na:http://www.iazasi.gov.sk/sk/otazky-a-odpovede 
15Dostupné na: http://www.iazasi.gov.sk/sk/aktuality/revizia-operacneho-programu-zamestnanost-a-socialna-inkluzia 
16Dostupné na: http://www.iazasi.gov.sk/sk/aktuality/schvalene-lokalne-strategie-komplexneho-pristupu 

http://www.iazasi.gov.sk/sk/otazky-a-odpovede
http://www.iazasi.gov.sk/sk/aktuality/revizia-operacneho-programu-zamestnanost-a-socialna-inkluzia
http://www.iazasi.gov.sk/sk/aktuality/schvalene-lokalne-strategie-komplexneho-pristupu
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komunity. Stretnutie bolo zamerané na prezentáciu výzvy na predkladanie ţiadostí o nenávratný 

finančný príspevok OP ZaSI-FSR-2012/2.2/01, s cieľom zabezpečiť priebeţnú a adresnú 

pomoc/poradenstvo pre potenciálnych oprávnených ţiadateľov pri príprave ţiadostí o nenávratný 

finančný príspevok v rámci prvých troch kôl tejto výzvy. Spolu s touto informáciou boli uverejnené  

na internetovej stránke aj kontaktné údaje pre získanie podrobnejších informácií  k výzve.17 

Dňa 12.12.2012 FSR uverejnil na svojej internetovej stránke oznam, ţe bola schválená aktualizácia 

Programového manuálu pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia, verzia 3.0.18 

Fond sociálneho rozvoja oznámil na internetovej stránke oznam predĺţení schvaľovacieho procesu  

v rámci výzvy OP ZaSI FSR - 2012/2.2/01. Dňa 07.05.2013 informoval o zasadnutí Výberovej komisie 

pre 1. a 2. kolo výzvy na predkladanie ţiadostí o NFP OP ZaSI-FSR-2012/2.2/01, vyhlásenej Fondom 

sociálneho rozvoja a o výsledkoch tohto zasadnutia.19 

Dňa 08.10.2013 FSR uverejnil na svojom webovom sídle informáciu o realizácii Informačných 

seminárov k výzve OP ZaSI - FSR – 2012/ 2.2/ 01, ktoré sa uskutočnili 18.9.2013 v Banskej Bystrici 

a 19.9.2013 v Košiciach. Všetky priestory, kde sa prezentácie konali, boli poskytnuté bez nároku  

na finančnú odmenu za čo ďakujeme Košickému samosprávnemu kraju  a mestu Banská Bystrica. 

Cieľom informačných seminárov bolo poskytnúť potenciálnym ţiadateľom dôleţité informácie o procese 

predkladania ţiadostí o NFP a prispieť tak k zvýšeniu kvality predkladaných ţiadostí o NFP. Na 

seminároch sa zúčastnilo spolu 36 potenciálnych ţiadateľov o NFP.20 

Dňa 06.03.2014 FSR zverejnil Informáciu o disponibilných finančných prostriedkoch v rámci výzvy OP 

ZaSI – FSR – 2012/2.2/01 a o dočasnom pozastavení procesov schvaľovania v rámci III. a IV. kola 

výzvy z dôvodu reorganizácie SORO. 

IA ZaSI zverejnila Podporené projekty a neschválené ţiadosti o NFP.21 

 

Analýza sťaţností ţiadateľov o NFP v súvislosti s procesom predkladania a schvaľovania ţiadostí  

o NFP:  

                                                 
17Dostupné na: http://www.iazasi.gov.sk/sk/aktuality/konzultacie-k-vyzve-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-op-
zasi-fsr-20122.201 
18Dostupné na:http://www.fsr.gov.sk/sk/aktuality/httpwww.fsr.gov.skskdokumentyprogramove-dokumenty 
19Dostupná na: http://www.iazasi.gov.sk/sk/vyzvy/op-zasi-fsr-20122.201/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-
op-zasi-fsr-20122.201/oznam-zmena-casoveho-harmonogramu-konania-o-ziadosti-v-ramci-vyzvy 
20Viac informácii dostupných na: http://www.iazasi.gov.sk/sk/aktuality/informacne-seminare-k-vyzve-op-zasi-fsr-2012-2.2-01 
21Viac informácii dostupných na: http://www.iazasi.gov.sk/sk/podporene-projekty/zoznam-prijimatelov/op-zasi-fsr-20122.2013 

http://www.iazasi.gov.sk/sk/aktuality/konzultacie-k-vyzve-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-op-zasi-fsr-20122.201
http://www.iazasi.gov.sk/sk/aktuality/konzultacie-k-vyzve-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-op-zasi-fsr-20122.201
http://www.fsr.gov.sk/sk/aktuality/httpwww.fsr.gov.skskdokumentyprogramove-dokumenty
http://www.iazasi.gov.sk/sk/vyzvy/op-zasi-fsr-20122.201/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-op-zasi-fsr-20122.201/oznam-zmena-casoveho-harmonogramu-konania-o-ziadosti-v-ramci-vyzvy
http://www.iazasi.gov.sk/sk/vyzvy/op-zasi-fsr-20122.201/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-op-zasi-fsr-20122.201/oznam-zmena-casoveho-harmonogramu-konania-o-ziadosti-v-ramci-vyzvy
http://www.iazasi.gov.sk/sk/aktuality/informacne-seminare-k-vyzve-op-zasi-fsr-2012-2.2-01
http://www.iazasi.gov.sk/sk/podporene-projekty/zoznam-prijimatelov/op-zasi-fsr-20122.2013
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V rámci výzvy na predkladanie ţiadostí o NFP OP ZaSI – FSR – 2012/2.2/01 neboli zaregistrované 

ţiadne sťaţnosti v zmysle zákona č.9/2010 Z.z. o sťaţnostiach.  

 

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, 3 ŢoNFP neboli v súlade s lokálnou stratégiou 

komplexného prístupu, t.j. nesplnili podmienky kontroly formálnej správnosti. 

V rámci 4.kola, 5 podaných ŢoNFP nesplnilo podmienky Kontroly formálnej správnosti, 

pričom v 2 prípadoch ţiadatelia neuviedli povinný/-é merateľný/-é ukazovateľ/-le, v 1 

prípade aktivity projektu neboli v súlade s vyhlásenou výzvou, v 1 prípade ţiadateľ 

nepredloţil povinnú prílohu v súlade s výzvou – rozpočet projektu a v 1 prípade ţiadateľ 

nevyuţil lehotu na predloţenie chýbajúcich dokumentov v súlade s výzvou. Moţnosť 

doplnenia chýbajúcich náleţitostí v rámci výzvy OP ZaSI – FSR – 2012/2.2/01 vyuţilo 44 

ţiadateľov. Najčastejšie ţiadatelia dopĺňali overené účtovné závierky a záverečné účty 

schválené zastupiteľstvom, resp. daňovým úradom – v 31 prípadoch, elektronickú verziu 

ŢoNFP – v 9 prípadoch, doklady o pridelení IČO – v 14 prípadoch, čestné vyhlásenia – v 15 

prípadoch a v 1 prípade záväzné stanovisko ÚSVRK. 

- Navrhované opatrenie: v rámci budúcich výziev informovať ţiadateľov o často  

sa opakujúcom nedostatku na informačných seminároch a na internetovej stránke 

prostredníctvom otázok a odpovedí v rámci výzvy.   

 

 Odborné hodnotenie: 

- Najčastejšie nedostatky: oblasť priamych a nepriamych výdavkov, chýbalo podrobnejšie 

zdôvodnenie v rámci jednotlivých kritérií, matematické nedostatky. 

- Navrhované opatrenie: Do budúcna bude RO pre OP ZaSI v spolupráci IA ZaSI 

intenzívnejšie inštruovať odborných hodnotiteľov k precíznejšej kontrole a posudzovaniu 

hodnotených projektov všeobecne a upriamovať ich pozornosť najmä na oblasť 
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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:  

Fond sociálneho rozvoja si vyhradil právo na zmenu časového harmonogramu konania  

o ţiadosti po uzavretí výzvy na predkladanie ţiadostí o NFP.22 FSR zverejnil informáciu  

o zmene časového harmonogramu na svojom webovom sídle, kde informoval o predĺţení 

schvaľovacieho procesu v rámci výzvy OP ZaSI FSR - 2012/2.2/01. Dôvodom na zmenu 

časového harmonogramu konania o ţiadosti  FSR bol stále prebiehajúci proces odborného 

hodnotenia. FSR informoval o tom, ţe na základe vyššie uvedenej zmeny časového 

harmonogramu konania o ţiadosti nebude moţné vydať rozhodnutie  

o schválení/neschválení ŢoNFP v termíne do 100 kalendárnych dní.  FSR dňa 07.05.2013 

informoval o zasadnutí Výberovej komisie pre 1. a 2. kolo výzvy na predkladanie ţiadostí  

o NFP OP ZaSI-FSR-2012/2.2/01.  FSR zverejnil informácie k jednotlivým kolám výzvy  

na svojom webovom sídle s informáciou, ţe na základe uvedených zmien časového 

harmonogramu konania o ţiadostiach, nebude moţné vydať rozhodnutie  

o schválení/neschválení ŢoNFP v termíne do 100 kalendárnych dní. 

Vzhľadom na prebiehajúce procesy nie je moţné stanoviť presný termín zaslania 

rozhodnutí o schválení/neschválení ŢoNFP. O procese schvaľovania ţiadostí o NFP 

bude IA ZaSI informovať ţiadateľov prostredníctvom webového sídla www.iazasi.gov.sk.23 

1.kolo 

                                                 
22Dostupné na: http://www.iazasi.gov.sk/sk/vyzvy/op-zasi-fsr-20122.201/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-
financny-prispevok-op-zasi-fsr-20122.201 
23Dostupné na: http://www.iazasi.gov.sk/sk/vyzvy/op-zasi-fsr-20122.201/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-
financny-prispevok-op-zasi-fsr-20122.201/oznam-zmena-casoveho-harmonogramu-konania-o-ziadosti-v-ramci-vyzvy 

http://www.iazasi.gov.sk/undefined/
http://www.iazasi.gov.sk/sk/vyzvy/op-zasi-fsr-20122.201/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-op-zasi-fsr-20122.201
http://www.iazasi.gov.sk/sk/vyzvy/op-zasi-fsr-20122.201/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-op-zasi-fsr-20122.201
http://www.iazasi.gov.sk/sk/vyzvy/op-zasi-fsr-20122.201/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-op-zasi-fsr-20122.201/oznam-zmena-casoveho-harmonogramu-konania-o-ziadosti-v-ramci-vyzvy
http://www.iazasi.gov.sk/sk/vyzvy/op-zasi-fsr-20122.201/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-op-zasi-fsr-20122.201/oznam-zmena-casoveho-harmonogramu-konania-o-ziadosti-v-ramci-vyzvy
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- V dňoch 07.12.2012-17.12.2012 prebehla Kontrola formálnej správnosti ţiadostí o NFP.  

Zo 4 prijatých ţiadostí o NFP, 1 ţiadosť o NFP splnila podmienky kontroly formálnej 

správnosti a postúpila do procesu odborného hodnotenia. Zamestnanci SORO počas 

kontroly formálnej správnosti ţiadostí o NFP pripravili odporúčanie pre odborného 

hodnotiteľa. 

- Hodnotenie prebehlo od 20.12.2012 do 27.03.2013. Kontrola 1 výstupu z hodnotiaceho 

procesu zo strany SORO , identifikovanie nedostatkov a ich odstránenie spolu 

s hodnotiteľmi s cieľom zabezpečiť maximálnu kvalitu výstupov z hodnotiaceho procesu. 

Tento proces prebehol opätovne, z dôvodu nesprávne identifikovaných nedostatkov. 

- 02.05.2013 prebehol výber ţiadostí o NFP.  

- Overenie postupov hodnotiaceho procesu na RO pre OP ZaSI do 22.05.2014. 

- 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 dňa 26.06.2013. 

2.kolo 

- Kontrola formálnej správnosti prebehla v termíne  od 16.01.2013 do 28.01.2013. 

Zamestnanci SORO počas kontroly formálnej správnosti ţiadostí o NFP kládli dôraz na 

prípravu odporúčania pre odborného hodnotiteľa. 

- Od 12.02.2013 do 08.04.2013 prebiehal proces odborného hodnotenia ŢoNFP 

hodnotiteľmi. Následne prebehla kontrola 1 výstupu z hodnotiaceho procesu zo strany 

SORO , identifikovanie nedostatkov a ich odstránenie spolu s hodnotiteľmi s cieľom 

zabezpečiť maximálnu kvalitu výstupov z hodnotiaceho procesu. 

- 02.05.2013 prebehol výber ţiadostí o NFP.  

- Overenie postupov hodnotiaceho procesu na RO pre OP ZaSI do 22.05.2014. 

- 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 dňa 26.06.2014. 

3.kolo 
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- Kontrola formálnej správnosti prebehla v termíne  od 06.12.2013 do 21.01.2014. 

Zamestnanci SORO počas kontroly formálnej správnosti ţiadostí o NFP kládli dôraz na 

prípravu odporúčania pre odborného hodnotiteľa. 

- 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.24 Tento proces mal vplyv  

na zmenu časového harmonogramu v rámci tejto výzvy. 

- Príprava hodnotiaceho procesu prebiehala od 01.04.2014, od 10. 04. 2014  

do 23.04.2014 hodnotili odborní hodnotitelia ŢoNFP. Následne prebehla kontrola 1 

výstupu z hodnotiaceho procesu zo strany SORO, identifikovanie nedostatkov a ich 

odstránenie spolu s hodnotiteľmi s cieľom zabezpečiť maximálnu kvalitu výstupov 

z hodnotiaceho procesu. 

- 15.05.2014 prebehol výber ţiadostí o NFP.  

- Overenie postupov hodnotiaceho procesu na RO pre OP ZaSI do 11.06.2014. 

- 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 07/2014. 

4.kolo 

- Kontrola formálnej správnosti prebehla v termíne  od 06.12.2013 do 17.04.2014. 

Zamestnanci SORO počas kontroly formálnej správnosti ţiadostí o NFP kládli dôraz na 

prípravu odporúčania pre odborného hodnotiteľa. 

- 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.25 Tento proces mal vplyv  

na zmenu časového harmonogramu v rámci tejto výzvy. 

                                                 
24 Dostupné na: http://www.iazasi.gov.sk/sk/o-fsr  
25 Dostupné na: http://www.iazasi.gov.sk/sk/o-fsr  

http://www.iazasi.gov.sk/sk/o-fsr
http://www.iazasi.gov.sk/sk/o-fsr
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- Hodnotiaci proces prebiehal od 01.04.2014, hodnotitelia hodnotili ţiadosti o NFP od 

10.04.2014 do 07.05.2014. Následne prebehla kontrola 40 výstupov z hodnotiaceho 

procesu zo strany SORO, identifikovanie nedostatkov  

a ich odstránenie spolu s hodnotiteľmi s cieľom zabezpečiť maximálnu kvalitu výstupov 

z hodnotiaceho procesu. 

- 15.05.2014 - 06.10.2014 prebehol výber ţiadostí o NFP.  

- Overenie postupov hodnotiaceho procesu na RO pre OP ZaSI do 16.06.2014. Pred 

vydaním rozhodnutí o schválení/neschválení ţiadostí o NFP bolo uloţené zo strany RO 

pre SORO splniť opatrenia, ktoré boli splnené 08.10.2014. 

- 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 dňa  14.10.2014. 

 
 

Navrhované opatrenie: IA ZaSI bude pracovať na prijatí opatrení k dodrţiavaniu           

stanovených lehôt  v riadiacej dokumentácii pre proces výberu projektov na realizáciu  

(od príjmu a registrácie ţiadostí o NFP aţ po vydávanie rozhodnutí). 

 

 Iné: 

Nízky záujem zo strany žiadateľov: 

V I. a II. kole bolo spolu prijatých5 ţiadostí o NFP, z toho 3 neboli v súlade s LSKxP 

a z toho dôvodu boli vylúčené z ďalšieho procesu schvaľovania. V 3. kole výzvy bola prijatá 

iba 1 ţiadosť o NFP. 

Na základe nízkeho počtu prijatých ţiadostí o NFP môţeme konštatovať nízky záujem 

o zapojenie sa do výzvy OP ZaSI-FSR-2012/2.2/01 zo strany ţiadateľov zapojených  

do lokálnych stratégií komplexného prístupu. FSR uzavrel dňa 01.09.2012 s Úradom 

Splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity dohodu o vzájomnej spolupráci 

o koordinácií pri napĺňaní horizontálnej priority MRK. Na základe tejto dohody sa FSR 

zaviazal zaradiť medzi vyhlásené výzvy aj výzvy, ktoré budú orientované na lokálne 

stratégie komplexného prístupu. 
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                   Nepriame výdavky: 

V prílohe 5a Príručky pre ţiadateľa uvedený vzor Rozpočtu projektu v časti nepriame 

výdavky v stĺpci „Skupina výdavkov“  uvádza „910 - Paušálne nepriame výdavky“. FSR 

uverejnil, ţe v prípade aktuálne vyhlásených výziev na FSR nebude moţné uznať výdavky 

vykázané v skupine výdavkov „910 - Paušálne nepriame výdavky“ ako oprávnené. Ţiadateľ 

nepriame výdavky v rozpočte vykazuje v jednotlivých skupinách beţných výdavkov, napr. 

pozíciu „projektový manaţér“ (ktorý zabezpečuje realizáciu aktivít projektu  

a je zamestnancom prijímateľa) vykazuje ţiadateľ v rozpočte pod označením skupiny 

výdavkov 610620 Osobné náklady (rovnako aj ďalšie nepriame výdavky vykazuje prijímateľ 

podľa skupín výdavkov tak, ako sú uvedené v číselníku oprávnených výdavkov pre OP 

ZaSI – prílohe č. 1 Usmernenia RO č. N3/2007).26Odporúčanie – návrh na zapracovanie  

pri najbliţšej aktualizácii Príručky pre ţiadateľa.  

 

Ďalšie údaje, ktoré majú vypovedaciu schopnosť pre zhodnotenie danej výzvy sú uvedené 

v nasledujúcom texte. 

                                                 
26Dostupné na: http://www.iazasi.gov.sk/sk/otazky-a-odpovede 

http://www.iazasi.gov.sk/sk/otazky-a-odpovede
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1.1Cieľ výzvy 

 
Špecifický cieľ výzvy 
 

Špecifickým cieľom výzvy je vytvorenie pracovných miest a zabezpečenie zamestnania pre cca 400 

znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a občanov marginalizovaných komunít. 

 

1.2  Oprávnené aktivity 

 
Rámcová aktivita 2.2.2 Podpora tvorby nových pracovných miest vrátane projektov podpory 

samozamestnania a inovatívnych prístupov pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie 

a príslušníkov marginalizovaných skupín (t.j. cieľovej skupiny pre túto rámcovú aktivitu). 

 

Rámcová aktivita tejto výzvy je naplnená: 

hlavnou činnosťou (záväznou pre realizáciu projektu)  

 vytvorenie pracovných miest pre osoby cieľovej skupiny u prijímateľa1; 

a podpornými činnosťami v rámci hlavnej aktivity  

 profesijne zamerané školenie/školenia2 pre zamestnancov prijatých na pracovné miesto 

vytvorené v rámci projektu, 

 tútorstvo27. 

 

(Uvedené podporné činnosti boli voliteľné a ich účelnosť pre konkrétny projekt bola posudzovaná 

v rámci procesu odborného hodnotenia.) 

 

Podpornými aktivitami pri realizácii projektu sú: 

                                                 
1Osoby z cieľovej skupiny, sa vytvorením pracovných miest stanú zamestnancami prijímateľa. 
2Školenie/školenia realizované v rámci projektu, obsahovo súvisiace s prácou vykonávanou na pracovnom mieste vytvorenom v rámci 
projektu, v nadväznosti na náplň tejto práce. 
27Tútorstvo zamestnanca počas prvých 9 mesiacov práce na novovytvorenom pracovnom  mieste v rámci projektu. Ţiadateľ nemá 
povinnosť vytvárať pracovné miesto tútora. Ak je tútorstvo v rámci projektu účelné, vzhľadom k charakteru cieľovej skupiny a k charakteru 
práce osôb cieľovej skupiny na novovytvorených pracovných miestach v rámci projektu, pracovné miesto tútora nemusí mať charakter 
novovytvoreného pracovného miesta. 
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 riadenie projektu;  

 publicita a informovanosť. 

 

1.2  Oprávnení ţiadatelia 

V rámci tejto výzvy, mohli byť podporení nasledovní ţiadatelia: 

 

 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 a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, 

 obce a mestá, v súlade so zákonom SNR 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. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov a v 

súlade s Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, 

 VÚC a úrady samosprávneho kraja, zákon NRSR č. 302/2001 Z.z. o samospráve 

vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch), 

 občianske zdruţenie 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 a o zmene 

Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, 

 neinvestičné fondy, zaloţené v súlade so zákonom NR SR č. 147/1997 Z.z.  

o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky  

č. 207/1996 Z. z., 

 inštitúcie verejnej správy, verejné organizácie, univerzity a vysoké školy, všetky 

školy, výskumné pracoviská, vzdelávacie inštitúcie, 



    

 

 

 

 

Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia ▌16 

Špitálska 6 ▌ 814 55 Bratislava 

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

16 

 

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

o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné sluţby, 

 záujmové zdruţenie právnických osôb zaloţené v súlade s §20 písm. f) 

Občianskeho zákonníka, 

 zamestnávatelia - fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie v zmysle 

zákona FZ ČSFR č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

alebo zaloţené podľa zákona NR SR č. 455/1991 Zb. o ţivnostenskom podnikaní 

(ţivnostenský zákon), 

 agentúry dočasného zamestnávania, ak spĺňajú podmienky ust. § 3, odseku (1) 

Zákona č. 5/2004 Z. z. o sluţbách zamestnanosti a vykonávajú činnosť podľa ust. § 3 

ods. (2) písm. b) Zákona č. 5/2004 Z. z. o sluţbách zamestnanosti a o zmene 

a  doplnení niektorých zákonov, 

iné organizácie, a to: 

 Slovenský Červený kríţ, 

 Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, 

 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, 

 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,  

 Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK), 

 regionálne poradenské a informačné centrá (RPIC), pokiaľ sú zaloţené podľa iného 

zákona neţ je zákon FZ ČSFR č. 513/ 1991 Zb. Obchodný zákonník, 

 podnikateľské informačné centrá (BIC) pokiaľ sú zaloţené podľa iného zákona neţ je 

zákon FZ ČSFR č. 513/ 1991 Zb. Obchodný zákonník, 

 odborové zväzy, 

 neštátne subjekty poskytujúce sluţby zamestnanosti a personálne poradenstvo. 
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Oprávnení ţiadatelia v prvých troch kolách výzvy: 

 

 v prvých troch kolách výzvy boli podporení iba ţiadatelia, ktorých ţiadosť tvorí súčasť 

schválenej lokálnej  stratégie komplexného prístupu a tí ţiadatelia, ktorí sú uvedení ako 

partneri v schválených ţiadostiach o poskytnutie podpory v rámci lokálnej stratégie 

komplexného prístupu.  

 

Oprávnení ţiadatelia v štvrtom kole výzvy: 

 

 v štvrtom kole výzvy môţu byť podporení všetci oprávnení ţiadatelia. 

 

Ţiadosti, ktoré tvorili súčasť schválených lokálnych stratégií komplexného prístupu,súv poslednom kole 

výzvy (po splnení podmienok kontroly formálnej správnosti a odborného hodnotenia), schvaľované 

prednostne. 

 

Ďalšie podmienky oprávnenosti ţiadateľa 

 

Ţiadateľ nie je oprávnený poţiadať o NFP v prípade, ak:  

 nespĺňa podmienky, uvedené v čestnom vyhlásení28 (príloha Príručky pre ţiadateľa o NFP 

v rámci výziev na predkladanie ţiadostí o NFP pre dopytovo orientované projekty); 

 uviedol nepravdivé alebo nepresné údaje;  

 snaţil sa získať dôverné informácie alebo ovplyvňovať proces konania o ŢoNFP.  

 

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. 

                                                 
28S výnimkou vyhlásenia ţiadateľa o zapojení do hospodárskej činnosti. V prípade, ak bol ţiadateľ zapojený  
do hospodárskej činnosti, mohol byť oprávneným ţiadateľom, ale podliehal okrem podmienok výzvy  
aj pravidlám zadefinovaným v Schéme pomoci de minimis na podporu sociálnej inklúzie. 
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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. 

 

Oprávnené cieľové skupiny 
 

 znevýhodnení uchádzači o zamestnanie5 v zmysle zákona č. 5/2004 Z.z. v znení 

neskorších predpisov6; 

 marginalizované komunity (najmä obyvatelia segregovaných a separovaných rómskych 

komunít). 

  

1.4Oprávnené miesto realizácie projektu 

Oprávneným miestom realizácie projektov bolo územie spadajúce pod cieľ Konvergencia (regióny 

NUTS III), a teda územie týchto siedmych samosprávnych krajov:  

 Trnavský samosprávny kraj 

 Trenčiansky samosprávny kraj,  

 Nitriansky samosprávny kraj,  

 Ţilinský samosprávny kraj,  

 Banskobystrický samosprávny kraj,  

 Prešovský samosprávny kraj,  

 Košický samosprávny kraj.  

 

1.5  Dĺţka trvania projektu 

Minimálna dĺţka realizácie aktivít projektu:  12 mesiacov.   

Maximálna dĺţka realizácie aktivít projektu:  24 mesiacov.  

 
                                                 
5Znevýhodnení uchádzači o zamestnanie boli z dôvodu vyššej adresnosti výzvy zadefinovaní z cieľovej skupiny „uchádzači 
o zamestnanie“ uvedenej v Programovom manuáli OP ZaSI. 
6Nie je moţné kombinovať podporu v rámci tejto výzvy s príspevkami pre zamestnanca alebo zamestnávateľa na vytvorené pracovné 
miesto v zmysle zákona č. 5/2004 Z.z. o sluţbách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
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1.6 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                                         5 706 481 € 

  

Limity pomoci pre ţiadateľov: 

Odporúčaná minimálna výška pomoci na jeden projekt: 10 000 € 

Maximálna výška pomoci na jeden projekt: 120 000 € 

  

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[7]. 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. 

 

Štátna pomoc 

Ak bol ţiadateľ subjektom, ktorý bol v rámci svojej činnosti zapojený do hospodárskej8 (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  

bol 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 bola prílohou tejto výzvy. 

                                                 
8Do hospodárskej (ekonomickej činnosti) mohli byť zapojené aj neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné sluţby, 
občianske zdruţenia a i., ktoré vykonávajú hospodársku (ekonomickú) činnosť za účelom dosahovania zisku, resp. poskytujú tovary  
a sluţby za úhradu, alebo realizovali aktivity, ktorých výstupom je hospodárska (ekonomická) činnosť za účelom dosahovania zisku, resp. 
ponúkanie tovarov a sluţieb za úhradu. 
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Vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately akreditovanými subjektmi  

sa nepovaţovalo za hospodársku (ekonomickú) činnosť. Schéma DM č. 1/2010  

sa neuplatňuje na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. 

 

ŢoNFP odporučené na schválenie v rámci 1. a 2. kola nespadali pod schému pomoci deminimis. 

1.7 Oprávnené a neoprávnené výdavky 

Pre posudzovanie oprávnenosti výdavkov boli 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 bolo 

ďalej rozpracovaný v špecifikách výzvy. Usmernenie RO č. N3/2007 v platnom znení 

bolo prílohou tejto výzvy. 

 Schéma pomoci deminimis na podporu sociálnej inklúzie (schéma DM č. 1/2010), 

sprísňuje oprávnenosť výdavkov pre tých ţiadateľov, ktorí boli povinní postupovať 

podľa tejto schémy (ak boli 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 bola prílohou tejto výzvy. 

 Špecifiká výzvy OP ZaSI – FSR – 2012/2.2/01, ktoré sprísňujú podmienky stanovené 

v Usmernení RO č. N3/2007 v platnom znení. Špecifiká výzvy OP ZaSI – FSR – 

2012/2.2/01 boli prílohou tejto výzvy. 

 

Konkrétne oprávnené priame výdavky uvedené v Špecifiká výzvy OP ZaSI – FSR – 2012/2.2/01: 

 Mzdové výdavky zamestnancov na novovytvorenom pracovnom mieste (hrubá mzda 

zamestnanca a odvody zamestnávateľa), pričom výška celkových oprávnených výdavkov sa 

vypočíta z minimálnej mzdy. 

Skupina oprávnených výdavkov: 610 620 Osobné náklady. 
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 Mzdové výdavky tútora zamestnanca/zamestnancov počas prvých 9 mesiacov práce na 

novovytvorenom pracovnom mieste. Pomer počtu tútorov k počtu zamestnancov: 1 tútor na 1 - 

8 zamestnancov, 2 tútori na 9 -16 zamestnancov, 3 tútori na 17 - 24 zamestnancov atď. 

Mzdové výdavky tútora sú oprávnené maximálne do výšky 1,5 násobku mzdových výdavkov 

zamestnanca na novovytvorenom pracovnom mieste4. 

Skupina oprávnených výdavkov:  610 620 Osobné náklady. 

 Príspevok na stravovanie v zmysle Zákonníka práce v platnom znení. 

Skupina oprávnených výdavkov: 637 014 Stravovanie. 

 Poplatky súvisiace s prijatím zamestnanca do pracovného pomeru: za vstupnú lekársku 

prehliadku, výpis z registra trestov. 

         Skupina oprávnených výdavkov:  637 006 Náhrady, 637023 Kolkové známky. 

 Výdavky na profesijne29 zamerané školenie pre zamestnancov prijatých na pracovné miesto 

vytvorené v rámci projektu, v súlade s Usmernením RO č. N3/2007 k oprávnenosti výdavkov 

pre programové obdobie 2007-2013 v aktuálnom znení. 

Výdavky na školenie 1 prijatého zamestnanca, počas celej realizácie projektu, sú oprávnené maximálne 

do výšky jeho mesačných mzdových výdavkov (hrubá mzda + odvody).  

Nárok na oprávnený výdavok za školenie zamestnanca, vzniká aţ v prípade, ak zamestnanec 

na novovytvorenom pracovnom mieste odpracuje viac ako 6 mesiacov (ak zamestnanec ukončí 

pracovný pomer skôr, ako po odpracovaní 6 mesiacov, výdavky na jeho školenie nebudú uznané ako 

oprávnené). 

Skupiny oprávnených výdavkov:  napríklad 637 001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, 

sympóziá, 637 007 Cestovné náhrady iným ako vlastným zamestnancom, 637 027 Odmeny 

zamestnancov mimopracovného pomeru, 637 005 Špeciálne sluţby, 637 004 Všeobecné sluţby,  

633 006 Materiál Všeobecný, 633 009 Materiál Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky  

a kompenzačné pomôcky, 633 010 Materiál Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky, 632 003 

Poštové sluţby a telekomunikačné sluţby, 636 001 Nájom Budov, objektov alebo ich častí. 

 

                                                 
4Uvedené platí bez ohľadu na počet zamestnancov pridelených tútorovi. 
29Školenie musí byť primerané pracovnej pozícii, ktorú bude vykonávať zamestnanec prijatý na vytvorené pracovné miesto. 
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1.8  Konanie o ţiadostiach o NFP 

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM KONANIA O ŢIADOSTI 

Časový harmonogram konania o ţiadosti je zadefinovaný v Príručke pre ţiadateľa o nenávratný 

finančný príspevok, ktorá je prílohou tejto výzvy. 

  

Fond sociálneho rozvoja si vyhradzuje právo na zmenu časového harmonogramu konania o ţiadosti po 

uzavretí výzvy na predkladanie ţiadostí o NFP. FSR zverejní 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. 

  

Pred schválením projektu a podpisom zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, 

neexistuje právny nárok na jeho poskytnutie. 

 

1.9 Prílohy k výzve 

 

1. Ţiadosť o nenávratný finančný príspevok 
2. Príručka pre ţiadateľa o NFP v rámci výziev na predkladanie ţiadostí o NFP/písomného vyzvania 

pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty 
3. Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia 
4. Programový manuál pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia 
5. Vzor zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre dopytovo orientované projekty 
6. Výklad najpouţívanejších merateľných ukazovateľov projektov OP ZaSI 
7. Hodnotiace a výberové kritériá 
8. Štatút a Rokovací poriadok Výberovej komisie 
9. Informačné semináre k výzve 
10.  Schéma pomoci deminimis na podporu sociálnej inklúzie (schéma DM č. 1/2010) 
  
Uvedené dokumenty tvoria súčasť výzvy publikovanej v elektronickej verzii na webovom 
sídlewww.fsr.gov.sk; s odkazmi na www.esf.gov.sk; a www.nsrr.sk. 
 

 

 

http://www.esf.gov.sk/
http://www.nsrr.sk/
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2.  PROCES SCHVAĽOVANIA ŢIADOSTÍ O NFP 

 

2.1  Kontrola formálnej správnosti ŢoNFP 

 

2.1.1   1.kolo 

 

Kontrola formálnej správnosti ţiadostí o NFP (ďalej „KFS ŢoNFP“) bola  vykonaná v termíne 07.12.2012 
– 17.12.2012. 
Celkový počet prijatých ŢoNFP: 4, v sume celkových výdavkov 493 299,98  EUR a celkovej 
poţadovanej výške NFP  468 634,98 EUR. 
Počet ţiadostí o NFP, ktoré nesplnili podmienky KFS ŢoNFP: 3   
Počet ţiadostí o NFP, ktoré splnili podmienky KFS ŢoNFP: 1 
V ţiadnej ŢoNFP nebola  vyuţitá moţnosť doplnenia chýbajúcich náleţitostí.  
KFS ŢoNFP vykonali 2 projektoví manaţéri (ďalej „PM“). 
 

Tabuľka č.1: Súhrnné výsledky kontroly formálnej správnosti žiadostí 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 

1 

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

0 

Počet ţiadostí o NFP, ktoré 
nesplnili podmienky kontroly 
formálnej správnosti 

3 

z toho počet ţiadostí o NFP, 
ktoré nesplnili kritériá 
oprávnenosti 

3 

z toho počet ţiadostí o NFP, 
ktoré nesplnili kritériá úplnosti 

0 

 

Tabuľka č.2: Súhrnné informácie o zaregistrovaných žiadostiach o NFP, ktoré boli predmetom kontroly 
formálnej správnosti žiadostí o NFP /1.kolo/. 

Celkový počet ţiadostí 
o NFP 

Celkové ţiadané oprávnené 
výdavky ţiadostí o NFP 

Celková poţadovaná výška NFP 

4 493 299,98  € 468 634,98 € 
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Tabuľka č.3: Prehľad prijatých žiadostí o NFP podľa kraja (NUTS 3) v rámci 1.kola 

NUTS 3 Banskobystrický kraj 

Početprijatých ŢoNFP 4 

Spolu  4 

 

 

Tabuľka č.4 : Prehľad prijatých žiadostí o NFP podľa právnej formy žiadateľa. 

Právna forma Obec (obecný úrad), mesto 
(mestský úrad) 

Zdruţenie (zväz, spolok, 
spoločnosť, klub ai.) 

Počet ţiadateľov 3 1 

Spolu 4 

 

Tabuľka č.5: Prehľad prijatých žiadostí o NFP v členení podľa štatistickej klasifikácie činností žiadateľov 
(NACE). 

NACE 8411 Všeobecná verejná správa 9499 Činnosti ostatných 
členských organizácií i.n. 

Počet prijatých ţiadostí 3 1 

Spolu 4 

 

Záver:  
1 ŢoNFP splnila kritériá kontroly formálnej správnosti ŢoNFP a postúpila do procesu odborného 
hodnotenia ţiadostí o NFP. 
 

2.1.2  2.kolo 

 

Kontrola formálnej správnosti ţiadostí o NFP (ďalej „KFS ŢoNFP“) bola  vykonaná v termíne 16.01.2013 
– 28.01.2013. 
Celkový počet prijatých ŢoNFP: 1, v sume celkových výdavkov 76 429,70  EUR a celkovej poţadovanej 
výške NFP  72 608,22  EUR. 
Počet ţiadostí o NFP, ktoré nesplnili podmienky KFS ŢoNFP: 0   
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Počet ţiadostí o NFP, ktoré splnili podmienky KFS ŢoNFP: 1 
V ţiadnej ŢoNFP nebola vyuţitá moţnosť doplnenia chýbajúcich náleţitostí.  
KFS ŢoNFP vykonal 1 projektový manaţér (ďalej „PM“). 
 

 

Tabuľka č.6: Súhrnné výsledky kontroly formálnej správnosti žiadostí 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 

1 

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

0 

Počet ţiadostí o NFP, ktoré 
nesplnili podmienky kontroly 
formálnej správnosti 

0 

z toho počet ţiadostí o NFP, 
ktoré nesplnili kritériá 
oprávnenosti 

0 

z toho počet ţiadostí o NFP, 
ktoré nesplnili kritériá úplnosti 

0 

 

 

Tabuľka č.7: Súhrnné informácie o zaregistrovaných žiadostiach o NFP, ktoré boli predmetom kontroly 
formálnej správnosti žiadostí o NFP /2.kolo/. 

 

 

Tabuľka č.8: Prehľad prijatých žiadostí o NFP podľa kraja (NUTS 3) v rámci 2.kola 

NUTS 3 Trenčiansky kraj 

Počet prijatých ŢoNFP 1 

Spolu  1 

 

Celkový počet ţiadostí 
o NFP 

Celkové ţiadané oprávnené 
výdavky ţiadostí o NFP 

Celková poţadovaná výška NFP 

1 76 429,70 € 72 608,22 € 
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Tabuľka č.9 : Prehľad prijatých žiadostí o NFP podľa právnej formy žiadateľa v rámci 2.kola 

Právna forma Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) 

Počet ţiadateľov 1 

 

Tabuľka č.10 : Prehľad prijatých žiadostí o NFP v členení podľa štatistickej klasifikácie činností 
žiadateľov (NACE) v rámci 2.kola 

NACE 8411 Všeobecná verejná správa 

Počet prijatých ţiadostí 1 

 

Záver:  
1 ŢoNFP splnila kritériá kontroly formálnej správnosti ŢoNFP a postúpila do procesu odborného 
hodnotenia ţiadostí o NFP. 
 

 

2.1.3  3.kolo 

 

Kontrola formálnej správnosti ţiadostí o NFP (ďalej „KFS ŢoNFP“) bola  vykonaná v termíne 06.12.2013 
– 21.01.2014. 
Celkový počet prijatých ŢoNFP: 1, v sume celkových výdavkov 125 760,72 EUR a celkovej poţadovanej 
výške NFP  119 472,68 EUR. 
Počet ţiadostí o NFP, ktoré nesplnili podmienky KFS ŢoNFP: 0   
Počet ţiadostí o NFP, ktoré splnili podmienky KFS ŢoNFP: 1 
V ŢoNFP bola vyuţitá moţnosť doplnenia chýbajúcich náleţitostí.  
KFS ŢoNFP vykonal 1 projektový manaţér (ďalej „PM“). 

Tabuľka č.11: Súhrnné výsledky kontroly formálnej správnosti žiadostí 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 

1 

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

1 
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Počet ţiadostí o NFP, ktoré 
nesplnili podmienky kontroly 
formálnej správnosti 

0 

z toho počet ţiadostí o NFP, 
ktoré nesplnili kritériá 
oprávnenosti 

0 

z toho počet ţiadostí o NFP, 
ktoré nesplnili kritériá úplnosti 

0 

 

Tabuľka č.12: Súhrnné informácie o zaregistrovaných žiadostiach o NFP, ktoré boli predmetom kontroly 
formálnej správnosti žiadostí o NFP /3.kolo/. 

 

Tabuľka č.13: Prehľad prijatých žiadostí o NFP podľa kraja (NUTS 3) v rámci 3.kola 

NUTS 3 Nitriansky kraj 

Počet prijatých ŢoNFP 1 

Spolu  1 

 

 

Tabuľka č.14 : Prehľad prijatých žiadostí o NFP podľa právnej formy žiadateľa v rámci 3.kola 

Právna forma Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) 

Počet ţiadateľov 1 

 

Tabuľka č.15 : Prehľad prijatých žiadostí o NFP v členení podľa štatistickej klasifikácie činností 
žiadateľov (NACE) v rámci 3.kola 

NACE 8411 Všeobecná verejná správa 

Počet prijatých ţiadostí 1 

 

 

Celkový počet ţiadostí 
o NFP 

Celkové ţiadané oprávnené 
výdavky ţiadostí o NFP 

Celková poţadovaná výška NFP 

1 125 760,72 € 119 472,68 € 
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Záver:  
1 ŢoNFP splnila kritériá kontroly formálnej správnosti ŢoNFP a postúpila do procesu odborného 
hodnotenia ţiadostí o NFP. 
 

2.1.4.  4.kolo 

 

Kontrola formálnej správnosti ţiadostí o NFP (ďalej „KFS ŢoNFP“) bola  vykonaná v termíne 06.12.2013 
– 17.04.2014.30 
Celkový počet prijatých ŢoNFP: 56, v sume celkových výdavkov 3 980 670,45 EUR a celkovej 
poţadovanej výške NFP  3 705 802,17 EUR. 
Počet ţiadostí o NFP, ktoré nesplnili podmienky KFS ŢoNFP: 4 
Počet ţiadostí o NFP, ktoré splnili podmienky KFS ŢoNFP: 52 
V 44 ŢoNFP bola vyuţitá moţnosť doplnenia chýbajúcich náleţitostí.  
KFS ŢoNFP vykonal 16 projektový manaţér (ďalej „PM“). 
 

 

Tabuľka č.16: Súhrnné výsledky kontroly formálnej správnosti žiadostí o NFP /4.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 

44 

Počet ţiadostí o NFP, ktoré 
nesplnili podmienky kontroly 
formálnej správnosti 

4 

z toho počet ţiadostí o NFP, 
ktoré nesplnili kritériá 
oprávnenosti 

3 

z toho počet ţiadostí o NFP, 
ktoré nesplnili kritériá úplnosti 

1 

 

 

Tabuľka č.17: Súhrnné informácie o zaregistrovaných žiadostiach o NFP, ktoré boli predmetom kontroly 
formálnej správnosti žiadostí o NFP /4.kolo/. 

                                                 
30

 Ukončenie Kontroly formálnej správnosti po Dodatku. 

Celkový počet ţiadostí 
o NFP 

Celkové ţiadané oprávnené 
výdavky ţiadostí o NFP 

Celková poţadovaná výška NFP 

56 3 980 670,45 € 3 705 802,17 € 
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Tabuľka č.13: Prehľad prijatých žiadostí o NFP podľa kraja (NUTS 3) v rámci 4.kola 

NUTS 3 Banskobystrický 

kraj 

Košický 

kraj 

Nitriansky 

kraj 

Prešovský 

kraj 

Trnavský 

kraj 

Ţilinský 

kraj 

Počet prijatých 

ŢoNFP 

12 13 6 19 3 3 

Spolu  56 

 

 

Tabuľka č.18 : Prehľad prijatých žiadostí o NFP podľa právnej formy žiadateľa v rámci 4.kola 
Právna 
forma 

Obec 
(obecný 
úrad), 
mesto 
(mestský 
úrad) 

Cirkevná 
organizácia 
 

Rozpočtová 
organizácia 
obce 
 

Štátna 
rozpočtová 
organizácia 
 

Zdruţenie 
(zväz, 
spolok, 
spoločnosť, 
klub ai.) 
 

Fyzická 
osoba-
príleţitostne 
činná-
zapísaná v 
registri 
daňového 
informačného 
systému 
 

Spoločnosť s 
ručením 
obmedzeným 
 

Počet 
ţiadateľov 

26 2 1 1 11 1 14 

Spolu 56 

Tabuľka č.19 : Prehľad prijatých žiadostí o NFP v členení podľa štatistickej klasifikácie činností 
žiadateľov (NACE) v rámci 4.kola 

NACE 8411 
Všeobec
ná 
verejná 
správa 

10.72 – 
Výroba 
suchárov 
a keksov; 
výroba 
trvanlivého 
pečiva a 
koláčov 

 

11.05 – 
Výroba 
piva 

 

16.10  - 
Pilovani
e a 
hobľova
nie 
dreva 

 

1629 
Výroba 
ostatnýc
h 
výrobko
v z 
dreva 

 

23.12 – 
Tvarovanie 
a 
spracovanie 
plochého 
skla 

 

25.99 – 
Výroba 
ostatných 
kovových 
výrobkov 
i.n. 

 

4339 
Ostatn
é 
staveb
né 
kompl
etizač
né a 
dokon
čovaci
e 
práce 

 

Počet 
prijatých 
ţiadostí 

26 1 1 1 1 1 1 1 
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NACE 47.11 – 
Maloobc
hod v 
nešpecia
lizovanýc
h 
predajnia
ch najmä 
s 
potravina
mi, 
nápojmi 
a 
tabakom 

 

47.71 – 
Maloobchod 
s odevmi v 
špecializova
ných 
predajniach 

 

56.10 – 
Reštaur
ačné 
činnosti 
a 
mobilný 
predaj 
jedál  

 

62.01 
Počítačo
vé 
program
ovanie 

 

66.22  - 
Činnosti 
poisťova
cích 
agentov 
a 
makléro
v 

 

71.12 – 
Inžinierske 
činnosti a 
súvisiace 
technické 
poradenstvo 

 

82.99 – 
Ostatné 
pomocné 
obchodné 
činnosti  
i. n. 

 

8413 
Podpo
ra a 
usmer
ňovani
e 
ekono
miky 

 

Počet 
prijatých 
ţiadostí 

1 1 1 1 1 1 1 1 

 

 
 

NACE 8559 
Ostatné 
vzdelávani
e i.n. 

 

8790 Ostatná 
starostlivosť v 
pobytových 
zariadeniach 

 

9329 
Ostatné 
zábavné 
činnosti a 
voľnočaso
vé aktivity 

 

9411 
Činnosti 
podnikateľ
ských a 
zamestná
vateľských 
členských 
organizáci
í 

 

9499 
činnosť 
ostatných 
členskcýh 
organizáci
í 

 

4520 
Oprava a 
údržba 
motorovýc
h vozidiel 
 
 

8520 
Základné 
školstvo 
 

Počet 
prijatých 
ţiadostí 

1 4 1 1 6 1 1 

 
 
Záver:  
52 ŢoNFP splnilo kritériá kontroly formálnej správnosti ŢoNFP a postúpilo do procesu odborného 
hodnotenia ţiadostí o NFP. 
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2.2 Odborné hodnotenie ţiadostí o NFP 

 

2.2.1  1.kolo 

 

Odborné hodnotenie ţiadostí o NFP prebehlo v termíne 20.12.2012–27.03.2013. 

Počet odborných hodnotiteľov: 2. 

ŢoNFP hodnotil 1 externý31 hodnotiteľ a 1 hodnotiteľ nominovaný inštitúciou verejnej správy vecne 

príslušnej pre danú problematiku (z Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity).  

Ţiadosti o NFP boli odborným hodnotiteľom priradené transparentným spôsob, prostredníctvom 

ţrebovania za účasti notára. 

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. 

1 hodnotená ŢoNFP splnila poţiadavky odborného hodnotenia a dosiahla 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. 

Odborní hodnotitelia navrhli schváliť 1 ŢoNFP. 

Predmetná ŢoNFP odporučená na schválenie nespadala pod schému pomoci deminimis. 

Celková navrhovaná výška NFP hodnotiteľmi pre ŢoNFP v rámci 1. kola výzvy na predkladanie ŢoNFP 

č. OP ZaSI – FSR – 2012/2.2/01 a odporúčaná SORO-om na schválenie je 119 995,43 EUR. 

Kvalita práce odborných hodnotiteľov (minimálne jeden odborný hodnotiaci posudok a minimálne jeden 

hodnotiaci hárok od kaţdého odborného hodnotiteľa) bola overená prostredníctvom kontrolných 

zoznamov. Identifikované nedostatky na základe tohto preverenia hodnotitelia odstránili osobne. 

V rámci vyššie uvedeného procesu bol identifikovaný nesúlad opravených hodnotiacich hárkov  

so ţiadosťou o NFP. V tejto veci bola predloţená Informácia pre generálnu riaditeľku. Výstupy 

z hodnotenia zo dňa 21.01.2013 boli preverené opätovne prostredníctvom vypracovania nového 
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Databázu externých hodnotiteľov poskytol RO pre OP ZaSI v súlade so Splnomocnením SORO na plnenie 
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Kontrolného zoznamu na preverenie kvality práce hodnotiteľov a  hodnotitelia boli poţiadaní 

o odstránenie nedostatkov. 

 

Tabuľka č.20: Súhrnné výsledky odborného hodnotenia žiadostí 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 

1 1 0 

 

Záver: 

Celkový počet hodnotených ţiadostí o NFP: 1 

Počet ţiadostí o NFP, ktoré splnili podmienky odborného hodnotenia  : 1 

Počet ţiadostí o NFP, ktoré nesplnili podmienky odborného hodnotenia: 0 

 

2.2.2   2.kolo 

Odborné hodnotenie ţiadostí o NFP prebehlo v termíne 12.02.2013–08.04.2013. 

Počet odborných hodnotiteľov: 2. 

ŢoNFP hodnotil 1 externý32 hodnotiteľ a 1 hodnotiteľ nominovaný inštitúciou verejnej správy vecne 

príslušnej pre danú problematiku (z Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity).  

Ţiadosti o NFP boli odborným hodnotiteľom priradené transparentným spôsob, prostredníctvom 

ţrebovania za účasti notára. 

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. 

1 hodnotená ŢoNFP splnila poţiadavky odborného hodnotenia a dosiahla 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. 
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Odborní hodnotitelia navrhli schváliť 1 ŢoNFP. 

Predmetná ŢoNFP odporučená na schválenie nespadala pod schému pomoci deminimis. 

Celková navrhovaná výška NFP hodnotiteľmi pre ŢoNFP v rámci 2. kola výzvy na predkladanie ŢoNFP 

č. OP ZaSI – FSR – 2012/2.2/01 a odporúčaná SORO-om na schválenie je 68 288,47 EUR.  

Kvalita práce odborných hodnotiteľov (minimálne jeden odborný hodnotiaci posudok a minimálne jeden 

hodnotiaci hárok od kaţdého odborného hodnotiteľa) bola overená prostredníctvom kontrolných 

zoznamov. 

Tabuľka č.21: Súhrnné výsledky odborného hodnotenia žiadostí 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 

1 1 0 

 

Záver: 

Celkový počet hodnotených ţiadostí o NFP: 1 

Počet ţiadostí o NFP, ktoré splnili podmienky odborného hodnotenia  : 1 

Počet ţiadostí o NFP, ktoré nesplnili podmienky odborného hodnotenia: 0 

 

2.2.3    3.kolo 

Odborné hodnotenie ţiadostí o NFP prebehlo v termíne 10.04.2014 – 23.04.2014. 

Počet odborných hodnotiteľov: 1. 

ŢoNFP hodnotil 1 interný hodnotiteľ. 

Ţiadosti o NFP boli odborným hodnotiteľom priradené transparentným spôsobom, prostredníctvom 

ţrebovania za účasti zástupcu RO pre OP ZaSI. 

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. 
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1 hodnotená ŢoNFP splnila poţiadavky odborného hodnotenia a dosiahla 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. 

Odborní hodnotiteľ navrhol schváliť 1 ŢoNFP. 

Predmetná ŢoNFP odporučená na schválenie nespadala pod schému pomoci deminimis. 

Celková navrhovaná výška NFP hodnotiteľmi pre ŢoNFP v rámci 3. kola výzvy na predkladanie ŢoNFP 

č. OP ZaSI – FSR – 2012/2.2/01 a odporúčaná SORO-om na schválenie je 117 411,70 EUR.  

Kvalita práce odborných hodnotiteľov (minimálne jeden odborný hodnotiaci posudok a minimálne jeden 

hodnotiaci hárok od kaţdého odborného hodnotiteľa) bola overená prostredníctvom kontrolných 

zoznamov. 

 

Tabuľka č.22: Súhrnné výsledky odborného hodnotenia žiadostí 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 

1 1 0 

 

Záver: 

Celkový počet hodnotených ţiadostí o NFP: 1 

Počet ţiadostí o NFP, ktoré splnili podmienky odborného hodnotenia  : 1 

Počet ţiadostí o NFP, ktoré nesplnili podmienky odborného hodnotenia: 0 

 

2.2.4.   4.kolo 

 

Odborné hodnotenie ţiadostí o NFP prebehlo v termíne 10.04.2014– 07.05.2014. 

Počet odborných hodnotiteľov: 9. 

ŢoNFP hodnotil 1 interný hodnotiteľ. 

Ţiadosti o NFP boli odborným hodnotiteľom priradené transparentným spôsobom, prostredníctvom 

ţrebovania za účasti zástupcu RO pre OP ZaSI. 

V rámci odborného hodnotenia boli stanovené kritéria hodnotenia pre schválenie v hodnotiacich 

hárkoch.  Ţiadosť o NFP, ktorá splnila podmienky odborného hodnotenia, musela dosiahnuť minimálne 
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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. 

40 hodnotených ŢoNFP splnilo poţiadavky odborného hodnotenia a dosiahlo 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. 

Odborní hodnotitelia navrhli schváliť 40 ŢoNFP. 

14 ŢoNFP odporučených hodnotiteľmi na schválenie, spadá pod schému pomoci de minimis  
na podporu sociálnej inklúzie (schéma DM č. 1/2010).  
 

Celková navrhovaná výška NFP hodnotiteľmi pre ŢoNFP v rámci 4. kola výzvy na predkladanie ŢoNFP 

č. OP ZaSI – FSR – 2012/2.2/01 a odporúčaná SORO-om na schválenie je 2 193 503,08 EUR.  

Kvalita práce odborných hodnotiteľov (minimálne jeden odborný hodnotiaci posudok a minimálne jeden 

hodnotiaci hárok od kaţdého odborného hodnotiteľa) bola overená prostredníctvom kontrolných 

zoznamov. 

 

Tabuľka č.23: Súhrnné výsledky odborného hodnotenia žiadostí o NFP /4.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 40 12 

 

Záver: 

Celkový počet hodnotených ţiadostí o NFP: 52 

Počet ţiadostí o NFP, ktoré splnili podmienky odborného hodnotenia  : 40 

Počet ţiadostí o NFP, ktoré nesplnili podmienky odborného hodnotenia: 12 

 

2.3   Výber ţiadostí o NFP 

 

Výberová komisia pre 1. a 2. kolo výzvy na predkladanie ŢoNFP vyhlásených FSR (ďalej len „Výberová 

komisia“) zasadala 02. 05. 2013.   
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2.3.1   1.kolo 

Po prerokovaní Súhrnnej správy z odborného hodnotenia Výberová komisia prijala uznesenie, ktorým 

hlasovaním prítomných členov s hlasovacím právom jednohlasne navrhla schváliť 1 ţiadosť o NFP, 

ktorá splnili podmienky v rámci procesu kontroly formálnej správnosti ŢoNFP a následne splnila 

podmienky odborného hodnotenia v celkovom objeme finančných prostriedkov NFP 119 995,43 EUR. 

Počet schválených ţiadosti o NFP deklarujúcich prínos k HP MRK: 1 

 

Obrázok - Graf č. 1 Prehľad schválených a neschválených ŽoNFP v rámci 1. kola. 
 

 
 

 

Tabuľka č.24: Prehľad počtu prijatých, schválených a nechválených ŽoNFPv rámci 1.kola 

Prijatých Schválených Neschválených 

Nesplnili podmienky kontroly 
formálnej správnosti 

Nesplnili podmienky 
odborného hodnotenia 

4 1 3 0 

 

 

Tabuľka č.25:  Rozdelenie miest realizácie schválených žiadostí o NFP podľa regiónu (NUTS 2)v rámci 
1.kola 

NUTS 2 Stredné Slovensko 

Počet ţiadostí o NFP 1 

Prehľad schválených a neschválených ŢoNFP v rámci 1. kola  

ŢoNFP odporučené na
schválenie

ŢoNFP neodporučené na
schválenie
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Tabuľka č.26: Rozdelenie miest realizácie schválených žiadostí o NFP podľa kraja (NUTS 3)v rámci 
1.kola 

NUTS 3 Banskobystrický kraj 

počet 1 

Suma schváleného NFP/€ 119 995,43 € 

 

2.3.2  2.kolo 

Po prerokovaní Súhrnnej správy z odborného hodnotenia Výberová komisia prijala uznesenie, ktorým 

hlasovaním prítomných členov s hlasovacím právom jednohlasne navrhla schváliť 1 ţiadosť o NFP, 

ktorá splnili podmienky v rámci procesu kontroly formálnej správnosti ŢoNFP a následne splnila 

podmienky odborného hodnotenia v celkovom objeme finančných prostriedkov NFP 68 288,47EUR. 

Počet schválených ţiadosti o NFP deklarujúcich prínos k HP MRK: 1 

Tabuľka č.27: Prehľad počtu prijatých, schválených a nechválených ŽoNFP v rámci 2.kola 

Prijatých Schválených Neschválených 

Nesplnili podmienky kontroly 
formálnej správnosti 

Nesplnili podmienky 
odborného hodnotenia 

1 1 0 0 

 

Tabuľka č.28:  Rozdelenie miest realizácie schválených žiadostí o NFP podľa regiónu (NUTS 2) v rámci 
2.kola 

NUTS 2 Západné Slovensko 

Počet ţiadostí o NFP 1 

 

Tabuľka č.29: Rozdelenie miest realizácie schválených žiadostí o NFP podľa kraja (NUTS 3) v rámci 
2.kola 

NUTS 3 Trenčiansky kraj 

počet 1 

Suma schváleného NFP/€ 68 288,47€ 

 



    

 

 

 

 

Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia ▌38 

Špitálska 6 ▌ 814 55 Bratislava 

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

38 

 

2.3.3.  3.kolo 

 

Výberová komisia zasadala 15.05.2014. Po prerokovaní Súhrnnej správy z odborného hodnotenia 

Výberová komisia prijala uznesenie, ktorým hlasovaním prítomných členov s hlasovacím právom 

jednohlasne navrhla schváliť 1 ţiadosť o NFP, ktorá splnili podmienky v rámci procesu kontroly 

formálnej správnosti ŢoNFP a následne splnila podmienky odborného hodnotenia v celkovom objeme 

finančných prostriedkov NFP 117 411,70 EUR. 

 

Počet schválených ţiadosti o NFP deklarujúcich prínos k HP MRK: 1 

Tabuľka č.30: Prehľad počtu prijatých, schválených a nechválených ŽoNFPv rámci 3.kola 

Prijatých Schválených Neschválených 

Nesplnili podmienky kontroly 
formálnej správnosti 

Nesplnili podmienky 
odborného hodnotenia 

1 1 0 0 

 

Tabuľka č.31:  Rozdelenie miest realizácie schválených žiadostí o NFP podľa regiónu (NUTS 2) v rámci 
3.kola 

NUTS 2 Západné Slovensko 

Počet ţiadostí o NFP 1 

 

Tabuľka č.32: Rozdelenie miest realizácie schválených žiadostí o NFP podľa kraja (NUTS 3) v rámci 
3.kola 

NUTS 3 Nitriansky kraj 

počet 1 

Suma schváleného NFP/€ 117 411,70 € 
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2.3.4.   4.kolo 

 

Výber ţiadostí o NFP prebiehal od 15.05.2014 do 06.10.2014. Po prerokovaní Súhrnnej správy z 

odborného hodnotenia a jej dvoch dodatkov, Výberová komisia prijala uznesenie, ktorým hlasovaním 

prítomných členov s hlasovacím právom jednohlasne navrhla schváliť 40 ţiadosť o NFP, ktorá splnili 

podmienky v rámci procesu kontroly formálnej správnosti ŢoNFP a následne splnila podmienky 

odborného hodnotenia v celkovom objeme finančných prostriedkov NFP 2 193 503,08  EUR. 

 

Počet schválených ţiadosti o NFP deklarujúcich prínos k HP MRK: 35 

Tabuľka č.33: Prehľad počtu prijatých, schválených a nechválených ŽoNFP  v rámci 4.kola 

Prijatých Schválených Neschválených 

Nesplnili podmienky kontroly 
formálnej správnosti 

Nesplnili podmienky 
odborného hodnotenia 

56 40 4 12 

 

Tabuľka č.34:  Rozdelenie miest realizácie schválených žiadostí o NFP podľa regiónu (NUTS 2) v rámci 
4.kola 

NUTS 2 Stredné Slovensko Východné Slovensko Západné Slovensko 

Počet ţiadostí 

o NFP 
7 27 6 

 

Tabuľka č.35: Rozdelenie miest realizácie schválených žiadostí o NFP podľa kraja (NUTS 3) v rámci 
4.kola 

NUTS 3 Banskobystrický 

kraj 

Košický 

kraj 

Nitriansky 

kraj 

Prešovský 

kraj 

Trnavský 

kraj 

Ţilinský kraj 

počet 5 12 3 15 3 2 

Suma 

schváleného 

NFP/€ 

2 193 503,08 
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3.  Sumárne informácie 

Tabuľka č.36 : Sumárne informácie o žiadostiach prijatých k výzve na predkladanie žiadostí o NFP 
 

OP ZaSI-FSR-2012/2.2/01 
1. kolo 
výzvy 

2. kolo 
výzvy 

3. kolo  
výzvy 

4.kolo  
výzvy 

Počet prijatých ţiadostí o NFP 4 1 1 56 

Celkové výdavky prijatých ţiadostí o NFP v € 493 299,98 76 429,70 125 760,72 3 980 670,45 

Celková poţadovaná výška NFP  
prijatých ţiadostí o NFP v € 

468 634,98  72 608,22 119 472,68 3 705 802,17  

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

1 1 1 52 

Počet ţiadostí, ktoré nesplnili podmienky KFS 3 0 0 4 

Počet ţiadostí o NFP, ktoré splnili podmienky 
odborného hodnotenia 

1 1 1 40 

Počet ţiadostí o NFP, ktoré nesplnili 
podmienky odborného hodnotenia 

0 0 0 12 

Počet predloţených ţiadostí k výberu ŢoNFP 1 1 1 40 

Počet ţiadostí o NFP odporučených na 
schválenie 

1 1 1 40 

Počet ţiadostí o NFP, ktoré neboli  
odporučené na schválenie 

3 0 0 16 

Celková poţadovaná výška NFP ţiadostí o 
NFP,  
ktoré nesplnili podmienky na schválenie v € 

348 639,55 0 0 1 237 091,33 

Celková navrhovaná výška NFP schválených  
ţiadostí o NFP v € 

119 995, 43 68 288,47 117 411,70 2 193 503,08 

Celková poţadovaná výška NFP schválených  
ţiadostí o NFP v € 

119 995, 43 72 608,22 119 472,68 2 550 160,22 

Priemerná hodnota NFP schválených ţiadostí 
o NFP v € 

119 995, 43 68 288,47 117 411,70 54 837,58 

 

Tabuľka č.37 : Prehľad časovej realizácie procesu schvaľovania žiadostí o NFP v rámci výzvy 
 

OP ZaSI-FSR-2012/2.2/01 1. kolo výzvy 2. kolo výzvy 3. kolo výzvy 4.kolo výzvy 

Posudzované časové 
obdobie výzvy 

28.09.2012 - 
27.11.2012 

28.11.2012 - 
31.12.2012 

01.01.2013 - 
02.10.2013 

03.10.2013 - 
31.10.2013 

Kontrola formálnej 
správnosti ţiadostí o NFP 

07.12.2012 - 
17.12.2012 

16.01.2013 - 
28.01.2013 

06.12.2013 - 
21.01.2014 

  06.12.2013 – 
17.04.2014 

Odborné hodnotenie 
ţiadostí o NFP 

20.12.2012 - 
27.03.2013 

12.02.2013 - 
08.04.2013 

10. 04. 2014 - 
23.04.2014 

10.04.2014– 
07.05.2014 
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Výber ţiadostí o NFP 02.05.2013 02.05.2013 15.05.2014 
15.05.2014 – 
06.10.2014 

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

20.05.2013 - 
22.05.2013 

20.05.2013 - 
22.05.2013 

21.05.2014 - 
11.06.2014 

21.05.2014 -
16.06.2014 

Poverenie SORO k 
overeniu splnenia 
podmienok poskytnutia 
pomoci 

26.06.2013 26.06.2013 07/2014 14.10.2014 

Poverenie ministra MPSVR 
SR k vydávaniu rozhodnutí 
o schválení / neschválení 
ŢoNFP a k podpisu zmlúv 
o NFP 

26.06.2013 26.06.2013 07/2014 14.10.2014 

Overenie podmienok 
poskytnutia pomoci 

25.11.2013 -
27.11.2013 

25.09.2013 – 
27.11.2013  

14.08.2014   18.6.2014-18.8.2014 

Vydanie rozhodnutia 
o schválení / neschválení 
ŢoNFP 

17.10.2013 17.10.2013 08.09.2014 
17.10.2014 - 
30.10.2014 

Proces zazmluvňovania 31.12.2013 14.01.2014 9/2014 10.-11./2014  

 


