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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.  

 

Predmetom predkladanej Správy o vyhodnotení výzvy je zhodnotenie 1. a 2. kola výzvy na predkladanie 

ţiadostí o NFP OP ZaSI – FSR – 2013/2.1/01, ktorá bola vyhlásená 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 projektov  

a navrhnúť opatrenia na predchádzanie pred opakovaním identifikovaných nedostatkov. 
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1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O VÝZVE 
 
 
Dňa 22.03.2013 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 - 2013/2.1/01. Dátum uzavretia 

výzvy bol priebeţne do 29.11.2013. 

Výzva na predkladanie ţiadostí OP ZaSI – FSR – 2013/2.1/01 bola pozastavená (predĺţená) z dôvodu 

zmeny podmienok poskytnutia pomoci v zmysle informácie zo dňa 25. 5. 2013.  

 

Termín uzavretia 1. kola výzvy na predkladanie ţiadostí o NFP sa posunul na 10. 6. 2013. 

Termín uzavretia 2. kola výzvy na predkladanie ţiadostí o NFP bol 29.11.2013. 

Alokácia finančných prostriedkov v rámci tejto výzvy je 4 000 000 EUR. 

 
Počet doručených ţiadostí o NFP v rámci 1.kola výzvy :    60 
Celková ţiadaná výška NFP v rámci 1.kola výzvy:   3 549 625,86 € 
Počet doručených ţiadostí o NFP v rámci 2.kola výzvy :    24 
Celková ţiadaná výška NFP v rámci 2. kola výzvy:   1 655 310,79 € 
Celkový počet doručených ţiadostí o NFP :     84 
Celková ţiadaná výška NFP v rámci výzvy:   5 122 171,14  €  
 
Počet neschválených ţiadostí pre formálne nedostatky v rámci 1.kola výzvy1: 4  
Počet neschválených ţiadostí pre formálne nedostatky v rámci 2.kola výzvy1: 2  
Celkový počet neschválených ţiadostí pre formálne nedostatky1 :   6 
 
Celkový počet neschválených ţiadostí pre iné nedostatky2 :  12 
 
Počet ţiadostí o NFP navrhnutých na schválenie v rámci 1.kola výzvy3 :  52 
v celkovej sume ţiadaného NFP :      2 889 638,44 € 
Celková výška NFP navrhnutá na schválenie v rámci 1.kola výzvy : 2 824 575,07 € 
 
                                                      
1  Počet ţiadostí o NFP, ktoré nesplnili podmienky Kontroly formálnej správnosti ţiadostí o NFP. 

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

3  Počet ţiadostí o NFP odporúčaných na schválenie na základe aplikovania výberových kritérií, ktoré sú objektívne 
overiteľné, z tohto dôvodu v zmysle zákona č. 528/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov SORO nezriaďuje v rámci výzvy 
na predkladanie ŢoNFP OP ZaSI – FSR – 2013/2.1/01 výberovú komisiu. 
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Počet ţiadostí o NFP navrhnutých na schválenie v rámci 2.kola výzvy4 :  17 
v celkovej sume ţiadaného NFP:      1 057 391,44 € 
Celková výška NFP navrhnutá na schválenie v rámci 2.kola výzvy :  971 953,10 € 
 
Celkový počet schválených ţiadostí o NFP4 v rámci výzvy :   69 
v celkovej sume ţiadaného NFP :     3 947 029,88 € 
Celková výška NFP navrhnutá na schválenie v rámci výzvy :  3 796 528,17 € 
 
Počet uzatvorených zmlúv o poskytnutí NFP počas jednotlivých mesiacov :  

1. kolo výzvy: 

Proces schvaľovania ţiadostí o NFP k 1. kolu výzvy bol ukončený v máji 2014, od kedy bolo moţné 

s úspešnými ţiadateľmi začať uzatvárať zmluvy o poskytovaní NFP a zverejniť výsledky výzvy.  

Celkovo bolo v rámci 1.kola výzvy zazmluvnených 49 schválených ţiadostí o NFP. 

2. kolo výzvy: 

V termíne spracovania tejto správy nebol ukončený proces konania o ţiadostiach o NFP v rámci 2. kola 

výzvy. Proces konania o ţiadosti o NFP je popísaný v kapitole 6 Príručky pre ţiadateľa o NFP v rámci 

výziev na predkladanie ţiadostí o NFP/písomného vyzvania pre dopytovo orientované projekty a 

národné projekty, ktorá je prílohou tejto výzvy. 

                                                      
4  Počet ţiadostí o NFP odporúčaných na schválenie na základe aplikovania výberových kritérií, ktoré sú objektívne 
overiteľné, z tohto dôvodu v zmysle zákona č. 528/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov SORO nezriaďuje v rámci výzvy 
na predkladanie ŢoNFP OP ZaSI – FSR – 2013/2.1/01 výberovú komisiu. 
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Otázky na výzvu5 :  

Najčastejšie otázky k výzve sa týkali oprávnenosti ţiadateľa o NFP, otázky k skupine výdavkov 632003 

Poštové a telekomunikačné poplatky – či budú zahrnuté do výzvy medzi oprávnené výdavky, nakoľko 

na začiatku vyhlásenia výzvy táto skupina výdavkov nedopatrením nebola zahrnutá medzi oprávnené 

výdavky a bola doplnená aţ dodatočne, (zmena podmienok poskytnutia pomoci), ďalšie otázky sa týkali 

rozpočtu projektu, percentuálne rozdelenie priamych a nepriamych výdavkov, rozdelenia hrubej mzdy 

a odvodov zamestnávateľa zvlášť pod poloţky 637027 a 610620, rozpísanie nepriamych výdavkov na 

jednotlivé skupiny výdavkov, vyskytli sa otázky aj k 5% spoluúčasti ţiadateľa o NFP. Niektoré otázky 

ţiadateľov o NFP sa týkali moţnosti realizácie ďalšieho projektu za predpokladu, ţe prijímateľ doposiaľ 

realizuje projekt z predchádzajúcej výzvy. Vyskytli sa aj otázky k vzdelaniu TSP a ATSP, aké sú 

minimálne kvalifikačné predpoklady, zameranie a moţnosti dopĺňať si vysokoškolské vzdelanie počas 

výkonu práce TSP a ATSP. 

 

Popis publicity, realizovanej v rámci výzvy:  

Dňa 22.03.2013 zverejnil Fond sociálneho rozvoja na svojom webovom sídle www.fsr.gov.sk výzvu na 

predkladanie ŢoNFP OP ZaSI-FSR-2013/2.1/01. 

V apríli 2013 FSR uskutočnil informačné semináre v troch slovenských mestách (Banská Bystrica, 

Prešov a Košice), ktoré boli určené všetkým záujemcom o poskytnutie nenávratného finančného 

príspevku v rámci dvoch6 výziev a boli zamerané na ich prezentáciu. Cieľom informačných seminárov 

bolo poskytnúť potenciálnym ţiadateľom dôleţité informácie, ktoré súvisia s procesom predkladania 

ţiadostí o nenávratný finančný príspevok a prispieť tak ku zvýšeniu kvality predkladaných ţiadostí7. 

FSR a od 1.4.2014 IA ZaSI priebeţne zverejňuje všetky informácie o výzve na webovom sídle8. 

 

                                                      
5  Otázky a odpovede k výzve OP ZaSI-FSR-2013/2.1/01. 

6  OP ZaSI-FSR-2012/2.1/02 a OP ZaSI-FSR-2013/2.1/01. 

7  Dostupné na:  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. 

8  FSR: http://www.fsr.gov.sk/sk/vyzvy/op-zasi-fsr-20132.101. 

IA ZaSI: http://www.iazasi.gov.sk/sk/vyzvy/op-zasi-fsr-20132.101. 

http://www.fsr.gov.sk/
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/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/vyzvy/op-zasi-fsr-20132.101
http://www.iazasi.gov.sk/sk/vyzvy/op-zasi-fsr-20132.101


 

 

 

 

Strana 9 z 42 

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

V rámci výzvy na predkladanie ţiadostí o NFP OP ZaSI – FSR – 2013/2.1/01 neboli zaregistrované 

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

 

Identifikácia najčastejších problémov a nedostatkov v rámci procesu schvaľovania ţiadostí o NFP9  

a návrh opatrení na prevenciu pred opakovaním identifikovaných nedostatkov: 

 

 Kontrola formálnej správnosti ţiadostí o NFP:  

1. kolo výzvy: 

- V prípade 24 ţiadostí o NFP boli ţiadatelia výzvy OP ZaSI – FSR –2013/2.1/01 vyzvaní 

na doplnenie chýbajúcich náleţitostí, najčastejšie na predloţenie správy o výsledku auditu. 

Z toho: v 22 prípadoch boli vyzvaní na doplnenie účtovnej závierky overenej audítorom, 

záverečného účtu obce, na doplnenie príloh č. 4, 7, 8 ŢoNFP. 

- V 1 prípade na doplnenie súhlasu so zverejnením údajov.  

- V 2 prípadoch bol ţiadateľ vyzvaný na predloţenie potvrdenia o pridelení IČO. 

- V prípade 4 ţiadostí o NFP neboli splnené kritériá oprávnenosti. V zmysle výzvy bolo potrebné 

v rámci merateľných ukazovateľov zadať povinné merateľné ukazovatele. V 3 prípadoch táto 

povinnosť zo strany ţiadateľov nebola splnená, v 1 prípade bola ŢoNFP zameraná na iný 

typ výzvy a zároveň ţiadateľ je zapojený do národného projektu TSP v obciach, čo bolo  

v rozpore s výzvou a v 1 prípade (Obec Niţná Olšava) bola ŢoNFP stiahnutá ţiadateľom na 

jeho vlastnú ţiadosť z dôvodu duplicitného podania. 

2. kolo výzvy: 

- Všetky ţiadostí o NFP, ktoré postúpili do procesu kontroly formálnej správnosti a splnili kritéria 

oprávnenosti t.j. 23 ŢoNFP boli ţiadatelia vyzvaní na doplnenie chýbajúcich náleţitostí. 

Najčastejšie bolo predmetom doţiadavania Správa nezávislého audítora a kompletná účtovnej 

závierka ţiadateľa.  

                                                      
9  vrátane analýzy sťaţností ţiadateľov, týkajúcich sa poskytovania informácií o výzve, kvality pokynov, dokumentov 

zverejnených spolu s výzvou. 
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- V jednom prípade ŢoNFP nesplnila kritéria oprávnenosti a to ţiadateľ neuviedol povinný 

merateľný ukazovateľ, ktorý bol daný vo výzve.  

- V jednom prípade ţiadateľ nedoloţil poţadované doklady v stanovenom termíne a tým ŢoNFP 

nesplnila kritéria úplnosti a bola vyradená na kontrole formálnej správnosti. 

Navrhované opatrenie:  

v rámci budúcich výziev informovať ţiadateľov o často sa opakujúcich nedostatkoch, a to na 

informačných seminároch a prostredníctvom internetovej stránky. 

 

 Odborné hodnotenie ţiadostí o NFP:  

- Najčastejšie nedostatky: dodrţanie pomeru priamych a nepriamych výdavkov podľa podmienok 

výzvy, výpočtu NFP po úprave rozpočtu, nedostatočne posúdená oprávnenosť  výdavkov, 

zdôvodnenie hodnotenia v rámci jednotlivých hodnotiacich kritérií nebolo dostatočné.  

Navrhované opatrenie: IA ZaSI bude v budúcnosti intenzívnejšie inštruovať odborných hodnotiteľov  

k precíznejšej kontrole pri posudzovaniu hodnotených ţiadostí a upriamovať pozornosť hodnotiteľov 

najmä na oblasť opakujúcich sa nedostatkov. 

 

 Výber a ţiadostí o NFP:  

- Neboli identifikované nedostatky. 

 

 V prípade nedodrţania stanovenej maximálnej lehoty10 na informovanie ţiadateľov 

o schválení alebo neschválení ich ŢoNFP sa uvádza aj zdôvodnenie nedodrţania tejto 

lehoty:  

1. kolo výzvy: 

- Termín uzavretia prvého kola výzvy na predkladanie ţiadostí o NFP bol 10.06.2013. 

- Kontrola formálnej správnosti ŢoNFP bola ukončená 07.08.2013, tzn. za 57 dní, pričom od 

2.7.2013 do 01.08.2013 prebiehalo doţiadavanie formálnych náleţitostí ŢoNFP, ktoré sa 

                                                      
10  V prípade priebeţných výziev do 100 dní od konečného termínu príslušného posudzovaného časového obdobia 

výzvy, t. j. obdobia, počas ktorého boli zaregistrované ŢoNFP, ktoré boli predmetom procesu výberu projektov pre 
realizáciu OP. 
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v zmysle SRŠFaKF11 nezapočítava do stanoveného termínu 100 dní – z tohto dôvodu trvanie 

kontroly formálnej správnosti ŢoNFP bolo 26 dní. 

- Odborné hodnotenie prebehlo v termíne od 12.8.2013 do 2.10.2013, tzn. 51 dní, spolu 77 dní. 

- Výber ţiadostí sa uskutočnil 8.10.2013, tzn. za 6 dní od ukončenia odborného hodnotenia, 

spolu 83 dní. 

- Spolu procesy, ktoré sú v kompetencii FSR: 83 dní. 

- Ţiadosť o overenie hodnotiacich a výberových postupov bola na RO12 doručená 10.10.2013, 

správa schválená 7.11.2013, tzn. za 28 dní, spolu 111 dní. 

- Zaslanie správy členom IDMV na schvaľovanie formou per rollam – 11.11.2013, hlasovanie 

prebehlo v termíne do 15.11.2013, spolu 119 dní. 

Vzhľadom na vyššie uvedené termíny FSR nemohol dodrţať stanovenú maximálnu lehotu 

na informovanie ţiadateľov o schválení alebo neschválení ich ŢoNFP. 

 

2. kolo výzvy: 

- Termín uzavretia druhého a zároveň posledného kola výzvy na predkladanie ţiadostí o NFP bol 

29.11.2013. 

- Kontrola formálnej správnosti ŢoNFP bola ukončená 21.01.2014, tzn. za 53 dní. 

- Odborné hodnotenie prebehlo v termíne od 22.01.2014 do 10.04.2014, tzn. 78 dní, spolu 131 

dní.  

- V priebehu procesu odborného hodnotenia bol FSR zo strany MPSVR SR poţiadaný  

o bezodkladné zastavenie jeho realizácie (z dôvodu reorganizácie SORO FSR a SIA).  Proces 

odborného hodnotenia bol pozastavený od 21.01.2014 do 01.04.2014. tzn. 77 

- Výber ţiadostí sa konal 22.04.2014, 

- Záverečná správa z výberu ţiadostí o NFP so ţiadosťou o overenie postupu hodnotiaceho 

procesu ţiadostí o NFP bola predloţená na Riadiaci orgán12 pre OP ZaSI dňa 23.4.2014.  

                                                      
11  Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013. 

12  RO (Riadiaci orgán) - národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo súkromný orgán určený členským 
štátom, ktorý je zodpovedný za riadenie operačného programu. Riadiaci orgán je menovaný pre kaţdý operačný 
program. V podmienkach SR určuje jednotlivé riadiace orgány vláda SR. 
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- V rámci overovania zo strany RO boli identifikované nedostatky, na základe ktorých bolo 

potrebné pred prípravou Rozhodnutí o schválení/neschválení ţiadostí o NFP vykonať opätovnú 

kontrolu hodnotenia všetkých projektov v rámci 2. kola výzvy OP ZaSI – FSR – 2013/2.1/01, 

ktoré boli odporúčané na schválenie a prijať nápravné opatrenia voči zisteniam z overovania 

hodnotiacich postupov. 

- Výstupom nápravných opatrení bolo, ţe IA ZaSI vypracovala Dodatok č. 1 k Záverečnej správe 

z výberu ţiadostí o NFP, ktorý bol schválený Riadiacim orgánom 13. 10. 2014. Zároveň bola  

IA ZaSI poverená k príprave Rozhodnutí o schválení / neschválení ţiadostí o NFP ţiadateľom, 

uzatvárania zmlúv o poskytovaní NFP a zverejnenia výsledkov výzvy. Pred vydaním rozhodnutí 

je IA ZaSI povinná overiť splnenie podmienok poskytnutia pomoci. Návrhy Rozhodnutí  

o schválení/neschválení ţiadosti o NFP predkladá IA ZaSI na overenie RO. RO ich po overení 

predloţí na podpis ministrovi. Po podpise Rozhodnutí ministrom IA ZaSI zasiela Rozhodnutia  

o schválení / neschválení ţiadosti o NFP ţiadateľom. 

Vzhľadom na vyššie uvedené nebude moţné vydať Rozhodnutie o schválení / neschválení ţiadosti  

o NFP v termíne do 100 kalendárnych dní od konečného termínu príslušného posudzovaného časového 

obdobia výzvy a nie je moţné stanoviť presný termín ich zaslania ţiadateľom.  

Navrhované opatrenie: SORO bude pracovať na prijatí opatrení k dodrţiavaniu stanovených lehôt 

v IMP13 IA ZaSI a SR ŠR14 a KF15 pre proces výberu projektov na realizáciu (od príjmu a registrácie 

ţiadostí o NFP aţ po vydávanie Rozhodnutí). 

 

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

v nasledujúcom texte. 

                                                      
13  Interný manuál procedúr. 

14  Štrukturálne fondy. 

15  Kohézny fond. 
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1.1. Cieľ výzvy 

Cieľom opatrenia 2.1 je podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo 

sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja sluţieb starostlivosti s osobitným zreteľom 

na marginalizované rómske komunity.  

Opatrenie má podporovať podmienky na zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzických osôb  

a ich rodín viesť samostatný ţivot, podporovať ich integráciu do spoločnosti, predchádzať sprievodným 

negatívnym faktorom, ktoré bránia prístupu resp. zotrvaniu ohrozeným a marginalizovaným skupinám 

na trhu práce a predchádzať sociálnemu vylúčeniu fyzických osôb, rodín a komunít, a to najmä 

prostredníctvom rozvoja sluţieb starostlivosti, zvyšovania ich dostupnosti, kvality a efektivity, ako aj 

rozvoja ľudských zdrojov vylúčených osôb a poskytovateľov sluţieb starostlivosti a opatrení. Opatrenie 

má predchádzať sociálnemu vylúčeniu prostredníctvom poskytovania sociálnych sluţieb a opatrení 

sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately a poskytovania sociálneho poradenstva. 

 

Špecifickým cieľom výzvy je zlepšenie ţivotnej situácie a integrácia sociálne vylúčených skupín 

obyvateľov, najmä marginalizovaných rómskych komunít s ohľadom na ich špecifické potreby 

prostredníctvom výkonu terénnej sociálnej práce. 

 

1.2. Oprávnené aktivity 

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 bude napĺňaná nasledovnými činnosťami : 

 Podpora sociálnej práce v znevýhodnených skupinách, lokalitách a marginalizovaných 

rómskych komunitách:  

o participácia samospráv a relevantných inštitúcií na sociálnej inklúzii; 

o vytvorenie spolupráce s inštitúciami realizujúcimi v lokalite rozvojové programy; 

o iniciovanie štrukturálnych zmien a ozdravných procesov v obci; 
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o činnosti na podporu a zabezpečenie sociálnej integrácie ohrozených  

a marginalizovaných skupín, na zlepšenie dostupnosti a kvality sluţieb starostlivosti; 

o skvalitňovanie výkonu terénnej sociálnej práce vzdelávaním terénnych sociálnych 

pracovníkov a ich asistentov prostredníctvom akreditovaných kurzov v oblasti ich 

pôsobenia, v rozsahu maximálne 200 hodín, počas realizácie aktivít projektu; 

 Činnosti zamerané na senzibilizáciu majority:  

o eliminácia negatívnych stereotypov majority a jej senzibilizácia vo vzťahu k cieľovej 

skupine a naopak; 

o mobilizácia okolia klienta k aktívnej pomoci; 

 Sociálne, výchovné, poradenské a adaptačné programy cielené na rodiny na predchádzanie  

a riešenie sociálneho vylúčenia a zamerané na udrţateľnú integráciu rodín na trhu práce:  

o individuálna sociálna práca s konkrétnym klientom, jeho rodinou a komunitou, 

vykonávaná v prirodzenom rodinnom a otvorenom prostredí, vrátane vyhľadávacích 

činností; 

o poskytovanie základného a špecializovaného poradenstva najmä v oblastiach:  

 zlepšenia osobnej hygieny detí i dospelých, 

 zlepšenia dochádzky detí do školy, 

 zmysluplného vyuţívanie voľného času, najmä u detí a mládeţe, 

 nadobudnutia zručností pri vedení domácnosti, 

 poskytovanie základného a špecializovaného poradenstva v oblasti finančnej 

gramotnosti, finančného manaţmentu, ako aj protidlhového poradenstva, 

 vyuţívania dávky a príspevkov na zákonom stanovený účel; 

 Činnosti zamerané na predchádzanie a riešenie krízových situácií rodín a rôznych skupín  

s cieľom zlepšenia pracovných príleţitostí a ich sieťovanie:  

o prevencia sociálno-patologických javov v rodine a komunite; 

o poskytovanie poradenstva a sprevádzanie klienta v súvislosti s riešením jeho 

nepriaznivej sociálnej situácie; 

o minimalizovanie individuálnych rizík spojených so ţivotom v sociálne znevýhodňujúcom 

prostredí; 
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Obnova a úprava rodinných pomerov dieťaťa, ktoré bolo z rodiny vyňaté na základe rozhodnutia súdu, 

vyhľadanie fyzickej osoby, ktorej moţno dieťa zveriť do osobnej starostlivosti a podpora utvorenia 

náhradného rodinného prostredia v spolupráci s príslušnými úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny.  

Terénny sociálny pracovník a asistent terénneho sociálneho pracovníka môţe vykonávať v rámci aktivít 

projektu len tie činnosti, na výkon ktorých má dosiahnutý zodpovedajúci stupeň vzdelania, vyţadovaný 

príslušnými právnymi normami. 

 

Podpornými aktivitami pri realizácii projektu sú: 

 riadenie projektu;  

 publicita a informovanosť. 

 

Ţiadateľ musí byť priamo zodpovedný za prípravu, realizáciu činností a riadenie projektu, nemôţe 

vystupovať iba ako sprostredkovateľ. 

 

1.3. Oprávnení ţiadatelia 

Oprávnenými ţiadateľmi sú: 

 obce a mestá*, v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení; 

 iný subjekt**: 

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

zriadení, Občianskym zákonníkom č. 40/1966 Zb. v znení neskorších predpisov  

a v súlade s Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb.; 

o občianske zdruţenie v súlade so zákonom FZ ČSSR č. 83/1990 Z.z. o zdruţovaní 

občanov; 

o nadácie zaloţené v súlade so zákonom NR SR č. 34/2002 Z.z. o nadáciách; 

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

o neinvestičných fondoch; 

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

o neziskových organizáciách; 
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o iné organizácie a to:  

 Slovenský Červený kríţ; 

 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; 

 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); 

*  Obce a mestá, v ktorých je výkon terénnej sociálnej práce zabezpečený prostredníctvom národného 

projektu Terénna sociálna práca v obciach nie sú oprávneným ţiadateľom. 

** V prípade ak je ţiadateľom iný subjekt, v zmysle uvedených zákonov musí spĺňať nasledujúce 

kritéria: 

 ţiadateľ podľa povahy vykonávanej činnosti musí byť zapísaný do registra poskytovateľov 

sociálnych sluţieb, ktorý vedie príslušný vyšší územný celok (napr. poskytovanie základného 

sociálneho poradenstva ako samostatnej odbornej činnosti, terénna sociálna sluţba 

prostredníctvom terénnych programov), mať rozhodnutie Ministerstva práce, sociálnych vecí  

a rodiny Slovenskej republiky o udelení akreditácie na odbornú činnosť (špecializované sociálne 

poradenstvo alebo sociálna rehabilitácia vykonávaná ako samostatná odborná činnosť) alebo 

mať rozhodnutie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o udelení 

akreditácie na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately;  

 ţiadateľ musí mať písomný súhlas obce, na území ktorej plánuje realizovať projekt,  

s vykonávaním činnosti terénnej práce a ďalších aktivít v rámci predkladaného projektu. 

 

1.3.1. Ďalšie podmienky oprávnenosti ţiadateľa 

Ţiadateľ nie je oprávnený poţiadať o NFP ak: 
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 nespĺňa podmienky, uvedené v čestnom vyhlásení16 (príloha Príručky pre ţiadateľa o NFP  

v rámci výziev na predkladanie ţiadostí o NFP/písomného vyzvania pre dopytovo orientované 

projekty a národné projekty); 

 je v rámci svojej činnosti zapojený do hospodárskej (ekonomickej) činnosti a to v prípade,  

ţe pomoc poskytnutá takémuto subjektu by znamenala pomoc, ktorá narušuje alebo pri ktorej 

hrozí narušenie hospodárskej súťaţe a ovplyvňuje obchod medzi členskými štátmi EÚ; 

 uviedol v ŢoNFP nepravdivé alebo nepresné údaje; 

 dátum vzniku subjektu je neskorší ako 01.01.2010; 

 sa dopustil konania, ktorým v minulosti podstatným spôsobom porušili povinnosti pri čerpaní 

prostriedkov zo štrukturálnych fondov alebo štátneho rozpočtu, ktoré môţu byť Fondom 

sociálneho rozvoja objektívne preukázateľné; 

 bolo deklarované, ţe váţne porušil zmluvu nesplnením záväzkov v súvislosti s inou zmluvou  

s tým istým kontraktorom, alebo inou zmluvou financovanou z fondov EÚ, alebo iných verejných 

zdrojov SR; 

 sa previnil váţnym skreslením údajov pri podávaní informácií poţadovaných ako podmienku 

účasti vo výzve. 

 

1.4. 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. 

 

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



 

 

 

 

Strana 18 z 42 

1.5. 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.  

 

1.6. Oprávnené cieľové skupiny 

 deti, plnoleté fyzické osoby, rodiny, komunity, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, pomoci v hmotnej núdzi a poskytované sluţby 

podľa osobitných zákonov,  

 občania s ťaţkým zdravotným postihnutím, občania s nepriaznivým zdravotným stavom, seniori,  

 občania v nepriaznivej sociálnej situácii, deti, plnoleté fyzické osoby, rodiny, komunity ohrozené 

sociálnym vylúčením, vylúčené alebo marginalizované,  

 zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálnej inklúzie vo verejnom aj  

v neverejnom sektore, 

 dlhodobo nezamestnaní a znevýhodnené skupiny nezamestnaných,  

 nezamestnateľní a ohrození nezamestnanosťou,  

 obyvatelia s príjmom pod hranicou chudoby,  

 nízkopríjmové skupiny zamestnaných,  

 nezamestnaní bez vzdelania, resp. s nízkym stupňom vzdelania, s problémami čítania, písania 

a počítania,  

 zemepisne izolované skupiny,  

 závislí na drogách, alkohole a inak závislí, vrátane abstinujúcich,  
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 starí a osamelí ľudia odkázaní na pomoc,  

 rizikové skupiny detí a mládeţe, mladiství bez ukončenia povinnej školskej dochádzky,  

 občania vo výkone a po výkone trestu odňatia slobody,  

 bezdomovci,  

 azylanti, imigranti, migrujúci občania,  

 ţeny po materskej dovolenke zo sociálne odkázaných skupín obyvateľstva,  

 mladí dospelí po ukončení ústavnej starostlivosti a náhradnej rodinnej starostlivosti,  

 marginalizované komunity (najmä obyvatelia segregovaných a separovaných rómskych 

komunít). 

 

1.7. Dĺţka trvania projektu 

Minimálna dĺţka realizácie aktivít projektu: 12 mesiacov.  

Maximálna dĺţka realizácie aktivít projektu: 24 mesiacov.  

Prijímateľ je povinný ukončiť realizáciu aktivít projektu do 30.11.2015 a uhradiť všetky výdavky projektu 

najneskôr do 31.12.2015. 

 

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

Podpora je poskytovaná formou nenávratného finančného príspevku. 

Počet podporených projektov je limitovaný výškou alokácie finančných prostriedkov na túto výzvu 

na predkladanie ţiadostí o NFP17. 

Výška pomoci: 

Alokácia finančných prostriedkov v rámci tejto výzvy 4 000 000 € 

Limity pomoci pre ţiadateľov: 

Minimálna výška pomoci na jeden projekt: 10 000 € 

                                                      
17  Ak sa Rozhodnutie o neschválení ŢoNFP vydalo z dôvodu vyčerpania finančných prostriedkov určených vo výzve, 
štatutárny orgán riadiaceho orgánu môţe z vlastného podnetu toto rozhodnutie preskúmať do 1 roka od vydania 
Rozhodnutia o neschválení ŢoNFP, ale len v prípade, ţe dôjde k navýšeniu finančných prostriedkov a ţiadosť naďalej spĺňa 
podmienky poskytnutia pomoci. 
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Maximálna výška pomoci na jeden projekt: 150 000 € 

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 znení18.  

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. 

 

                                                      
18  Dokument je zverejnený na webovom sídle Ministerstva financií SR 

http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=7540 
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1.9. 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.  

 Špecifiká výzvy OP ZaSI – FSR – 2013/2.1/01, ktoré sprísňujú podmienky stanovené  

v Usmernení RO č. N3/2007. Špecifiká výzvy OP ZaSI – FSR – 2013/2.1/01 sú prílohou tejto 

výzvy a prílohou č. 1 Príručky pre ţiadateľa o NFP v rámci výziev na predkladanie ţiadostí  

o NFP/písomného vyzvania pre dopytovo orientované projekty a národné projekty. 

 

1.10. 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 29.11.2013 alebo do vyčerpania 

alokovaných finančných prostriedkov19 podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.  

Termín uzavretia I. kola výzvy na predkladanie ţiadostí o NFP je 10.06.2013. 

Termín uzavretia II. kola výzvy na predkladanie ţiadostí o NFP je 29.11.2013. 

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. 

                                                      
19  Tzn., do zazmluvnenia projektov, ktorých schválená výška NFP dosiahne výšku finančných prostriedkov 
alokovaných na výzvu. 

http://www.fsr.gov.sk/data/files/Harmonogram_vyziev/Usmernenie_RO_N32007_a13.pdf
http://www.esf.gov.sk/new/index.php?SMC=1&id=1984
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Proces konania o ţiadosti o NFP je popísaný v kapitole 6 Príručky pre ţiadateľa o NFP v rámci výziev 

na predkladanie ţiadostí o NFP/písomného vyzvania pre dopytovo orientované projekty a národné 

projekty, ktorá je prílohou tejto výzvy. 

 

1.10.1. Kritéria formálnej správnosti  

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. 

Ak sa po doplnení ţiadosti o NFP zistí, ţe v ţiadosti o NFP sú uvedené neúplné, nesprávne alebo 

nepravdivé údaje, ţiadosť o NFP sa neschváli. 

SORO 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.  

 

1.10.2. Predkladanie ţiadostí o NFP 

Ţiadosť o NFP predkladá ţiadateľ podľa postupu uvedeného v Príručke pre ţiadateľa o NFP v rámci 

výziev na predkladanie ţiadostí o NFP/písomného vyzvania pre dopytovo orientované projekty  

a národné projekty v kapitole 3 „Ako poţiadať o NFP“. Príručka pre ţiadateľa je prílohou výzvy. 

Ţiadosť o NFP (1 originál, 1 kópiu) v písomnej forme, vrátane všetkých príloh, predloţí ţiadateľ  

v jedinej uzatvorenej obálke alebo v inom vhodnom uzatvorenom obale, zviazané v pevnej väzbe5 

(napr. hrebeňovej). Ţiadateľ uvedie na obale ţiadosti nasledovné informácie: 

 názov a sídlo ţiadateľa o NFP; 

 názov projektu; 

 názov a adresa poskytovateľa: Fond sociálneho rozvoja, Špitálska 6, 814 55 Bratislava; 
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 OP ZaSI; 

 2.1 Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne 

vylúčených prostredníctvom rozvoja sluţieb starostlivosti s osobitným zreteľom na 

marginalizované rómske komunity;  

 OP ZaSI – FSR – 2013/2.1/01; 

 ŢIADOSŤ O NFP – NEOTVÁRAŤ. 

Ţiadosti o NFP zviazané iným spôsobom (napr. v zakladači, v euroobale) nebudú akceptované a budú 

vylúčené zo schvaľovacieho procesu.  

Ţiadosť o NFP musí byť podpísaná štatutárnym orgánom ţiadateľa po odoslaní ţiadosti o NFP  

z verejného portálu, ktorý svojím podpisom akceptuje podmienky výzvy a súčasne potvrdzuje správnosť 

údajov.  

Ţiadosť o NFP môţe ţiadateľ predloţiť: 

- osobne: na adrese FSR (Špitálska 6, Bratislava), v podateľni v pracovných dňoch od 8.00 hod 

do 14.00 hod, najneskôr v deň uzatvorenia výzvy; 

- prostredníctvom pošty, ako doporučenú zásielku zaslanú na adresu FSR; alebo doručiť zásielku 

na adresu FSR prostredníctvom kuriérskej sluţby. V prípade zaslania ţiadosti o NFP prostredníctvom 

pošty alebo kuriéra je pre posúdenie dodrţania termínu predloţenia ţiadosti o NFP, rozhodujúci dátum 

podania zásielky na pošte alebo dátum jej odovzdania na prepravu kuriérovi.  

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

neexistuje právny nárok na jeho poskytnutie. 

Ţiadateľ v zmysle § 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších 

predpisov dáva súhlas so spracovaním osobných údajov Fondom sociálneho rozvoja, Špitálska 27, 

Bratislava v rozsahu údajov uvedených v ţiadosti o NFP, vrátane jej príloh. Tento súhlas platí počas 

trvania procesu prijímania, hodnotenia, výberu, realizácie a monitorovania projektu, ako aj následnej 

archivácie predloţených dokumentov. Zároveň ţiadateľ o NFP berie na vedomie, ţe spracované údaje 

budú archivované a likvidované v súlade s platnými predpismi Slovenskej republiky a s platnými 

predpismi EÚ. Ţiadosť o NFP adresovaná inému subjektu ako Fondu sociálneho rozvoja, nebude 

predmetom konania o ţiadosti a bude vrátená ţiadateľovi. 

 



 

 

 

 

Strana 24 z 42 

1.10.3. 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. 

FSR 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. 

 

1.11. 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. Kritériá formálnej správnosti 

9. Ţivotopis zamestnancov, ktorí sa budú podieľať na realizácii projektu 

Ďalej boli zverejnené aj „Špecifiká výzvy na predkladanie ţiadostí OP ZaSI – FSR – 2013/2.1/01“, ktoré 

tvoria súčasť výzvy publikovanej v elektronickej verzii na webovom sídle SORO.  
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2. PROCES SCHVAĽOVANIA ŢIADOSTÍ O NFP 
 
 

2.1. Kontrola formálnej správnosti ţiadostí o NFP  
 

2.2.1 1. kolo výzvy 

Kontrola formálnej správnosti ţiadostí o NFP (ďalej „KFS ŢoNFP“) k 1. kolu výzvy bola vykonaná  

v termíne od 27.06.2013 do 10.06.2013.  

Celkový počet prijatých ŢoNFP: 60, v sume celkových výdavkov 3 736 448,27 EUR a celkovej 

poţadovanej výške NFP  3 549 625,86 EUR.  

Počet ţiadostí o NFP, ktoré nesplnili podmienky KFS ŢoNFP: 5, z toho 4 nesplnili kritériá oprávnenosti  

a v 1 prípade (Obec Niţná Olšava) bola ŢoNFP stiahnutá ţiadateľom na jeho vlastnú ţiadosť z dôvodu 

duplicitného podania. 

Počet ţiadostí o NFP, ktoré splnili podmienky KFS ŢoNFP: 55  

V prípade 24 ţiadostí o NFP boli ţiadatelia výzvy OP ZaSI – FSR –2013/2.1/01 vyzvaní na doplnenie 

chýbajúcich náleţitostí20. 

 

Záver:  

4 ŢoNFP nesplnili kritériá kontroly formálnej správnosti ŢoNFP a boli vylúčené z ďalšieho procesu 

schvaľovania ihneď po vykonaní kontroly formálnej správnosti ţiadostí o NFP.  

55 ŢoNFP splnilo kritériá kontroly formálnej správnosti ŢoNFP a postúpili do procesu odborného 

hodnotenia ţiadostí o NFP. 

 

                                                      
20  Podrobnejšie v časti: Identifikácia najčastejších problémov a nedostatkov podľa jednotlivých fáz schvaľovacieho 

procesu a návrh opatrení na prevenciu pred opakovaním identifikovaných nedostatkov. 
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Tabuľka č.1: Súhrnné výsledky kontroly formálnej správnosti ţiadostí o NFP k 1. kolu výzvy 

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

55 

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

24 

Počet ţiadostí o NFP, ktoré 
nesplnili podmienky kontroly 
formálnej správnosti 

4 

z toho počet ţiadostí o NFP, 
ktoré nesplnili kritériá 
oprávnenosti 

4 

z toho počet ţiadostí o NFP, 
ktoré nesplnili kritériá úplnosti  

0 

 

 
Obrázok č. 1: Výsledky KFS (kontroly formálnej správneosti) ŢoNFP (ţiadostí o nenávratný finančný 

príspevok) k 1. kolu výzvy 
 

Tabuľka č.2: Súhrnné informácie o zaregistrovaných ţiadostiach o NFP k 1. kolu výzvy, ktoré boli 
predmetom kontroly formálnej správnosti ţiadostí o NFP 

Celkový počet ţiadostí o NFP 
Celkové výdavky ţiadostí o NFP  

(v EUR) 
Celková poţadovaná výška NFP  

(v EUR) 

60 3 736 448,27 € 3 549 625,86 € 

 

Tabuľka č.3: Prehľad prijatých ţiadostí o NFP k 1. kolu výzvy podľa regiónu (NUTS 2) 

NUTS 2 
Západné 

Slovensko 
Stredné 

Slovensko 
Východné 
Slovensko 

Stredné a Východné 
Slovensko 

Počet prijatých 
ŢoNFP 

18 14 26 1 

Spolu21 59 
1 ŢoNFP uvádza miesto realizácie na Strednom i Východnom Slovensku, v tabuľke č.3 je uvedená preto vo dvoch NUTS 2. 

                                                      
21  Počet prijatých ŢoNFP (v prípade ŢoNFP obce Niţná Olšava, ktorá bola stiahnutá ţiadateľom na jeho vlastnú 

ţiadosť z dôvodu duplicitného podania sme započítali iba raz) 
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Obrázok č. 2: Prehľad prijatých ţiadostí o NFP k 1. kolu výzvy podľa regiónu (NUTS 2) 

 

Tabuľka č.4: Prehľad prijatých ţiadostí o NFP k 1. kolu výzvy podľa kraja (NUTS 3) 

NUTS 3 BB TT PO NR ZA KE 
BB, PO, 

KE 
PO, KE 

Počet prijatých 
ŢoNFP 

12 6 12 12 2 13 1 1 

Spolu22 59 
1 ŢoNFP uvádza miesto realizácie v Banskobystrickom, Prešovskom i v Košickom kraji, v tabuľke č.4 je uvedená preto 
v troch NUTS 3 a 1 ŢoNFP uvádza Prešovský i Košický kraj, v tabuľke č.4 je uvedená preto v dvoch NUTS 3. 

 

 
Obrázok č. 3: Prehľad prijatých ţiadostí o NFP k 1. kolu výzvy podľa kraja (NUTS 3) 

 

                                                      
22  Počet prijatých ŢoNFP (v prípade ŢoNFP obce Niţná Olšava, ktorá bola stiahnutá ţiadateľom na jeho vlastnú 

ţiadosť z dôvodu duplicitného podania sme započítali iba raz) 
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Tabuľka č.5: Prehľad prijatých ţiadostí o NFP k 1. kolu výzvy podľa právnej formy ţiadateľov 

Právna forma 

Rozpočtová organizácia Súkromná organizácia 

Štátna rozpočtová organizácia 

Nezisková 
organizácia 
poskytujúca 
všeobecne 
prospešné 

sluţby 

Zdruţenie (zväz, spolok, 
spoločnosť, klub a.i.) 

Počet ţiadateľov 53 3 3 

Spolu23 59 

 
Tabuľka č.6: Prehľad prijatých ţiadostí o NFP k 1. kolu výzvy v členení podľa štatistickej klasifikácie 

činností ţiadateľov (NACE) 

NACE 
8411 

Všeobecná verejná 
správa 

9900  
Činnosti 

extrateritoriálnych 
organizácií a 

zdruţení 

8899 
Ostatná sociálna 
starostlivosť bez 
ubytovania i. n. 

9499 
Činnosti ostatných 

členských 
organizácií i. n. 

Počet 
prijatých 
ţiadostí 

53 2 1 3 

Spolu24 59 

 

2.2.2 2. kolo výzvy 

Kontrola formálnej správnosti ţiadostí o NFP (ďalej „KFS ŢoNFP“) k 2. kolu výzvy bola vykonaná  

v termíne od 05.12.2013 do 21.01.2014.  

Celkový počet prijatých ŢoNFP: 24, v sume celkových výdavkov 1 655 310,79 EUR a celkovej 

poţadovanej výške NFP  1 572 545,28 EUR.  

Počet ţiadostí o NFP, ktoré nesplnili podmienky KFS ŢoNFP: 2. Jedna ŢoNFP nesplnila kritéria 

oprávnenosti, a to ţiadateľ nezadal povinný merateľný ukazovateľ, ktorý bol daný vo výzve. Jeden 

ţiadateľ nedoloţil poţadované doklady v stanovenom termíne a tým nesplnil kritéria úplnosti a bol 

vyradený na kontrole formálnej správnosti.  

Počet ţiadostí o NFP, ktoré splnili podmienky KFS ŢoNFP:  22 

                                                      
23  Počet ţiadateľov (v prípade ŢoNFP obce Niţná Olšava, ktorá bola stiahnutá ţiadateľom na jeho vlastnú ţiadosť 

z dôvodu duplicitného podania sme započítali iba raz) 
24  Počet prijatých ŢoNFP (v prípade ŢoNFP obce Niţná Olšava, ktorá bola stiahnutá ţiadateľom na jeho vlastnú 

ţiadosť z dôvodu duplicitného podania sme započítali iba raz) 
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Záver:  

2 ŢoNFP nesplnili kritériá kontroly formálnej správnosti ŢoNFP a boli vylúčené z ďalšieho procesu 

schvaľovania ihneď po vykonaní kontroly formálnej správnosti ţiadostí o NFP.  

22 ŢoNFP splnilo kritériá kontroly formálnej správnosti ŢoNFP a postúpili do procesu odborného 

hodnotenia ţiadostí o NFP. 

 

Tabuľka č.7: Súhrnné výsledky kontroly formálnej správnosti ţiadostí o NFP k 2. kolu výzvy 

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

22 

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

22 

Počet ţiadostí o NFP, ktoré 
nesplnili podmienky kontroly 
formálnej správnosti 

2 

z toho počet ţiadostí o NFP, 
ktoré nesplnili kritériá 
oprávnenosti 

1 

z toho počet ţiadostí o NFP, 
ktoré nesplnili kritériá úplnosti  

1 

 

 
Obrázok č. 4: Výsledky KFS (kontroly formálnej správneosti) ŢoNFP (ţiadostí o nenávratný finančný 

príspevok) k 2. kolu výzvy 
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Tabuľka č.8: Súhrnné informácie o zaregistrovaných ţiadostiach o NFP k 2. kolu výzvy, ktoré boli 
predmetom kontroly formálnej správnosti ţiadostí o NFP 

Celkový počet ţiadostí o NFP 
Celkové výdavky ţiadostí o NFP  

(v EUR) 
Celková poţadovaná výška NFP  

(v EUR) 

24 1 655 310,79 € 1 572 545,28 € 

 

Tabuľka č.9: Prehľad prijatých ţiadostí o NFP k 2. kolu výzvy podľa regiónu (NUTS 2) 

NUTS 2 Západné Slovensko Stredné Slovensko Východné Slovensko 

Počet prijatých 
ŢoNFP 

3 6 15 

Spolu 24 

 

 
Obrázok č. 5: Prehľad prijatých ţiadostí o NFP k 2. kolu výzvy podľa regiónu (NUTS 2) 

 

Tabuľka č.10: Prehľad prijatých ţiadostí o NFP k 2. kolu výzvy podľa kraja (NUTS 3) 

NUTS 3 
BB 
TT 

PO NR ZA KE 

Počet prijatých 
ŢoNFP 

5 8 3 1 7 

Spolu 24 
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Obrázok č. 6: Prehľad prijatých ţiadostí o NFP k 2. kolu výzvy podľa kraja (NUTS 3) 
 

Tabuľka č.11: Prehľad prijatých ţiadostí o NFP k 2. kolu výzvy podľa právnej formy ţiadateľov 

Právna forma 

Rozpočtová organizácia Súkromná organizácia 

Štátna rozpočtová organizácia 

Nezisková 
organizácia 
poskytujúca 
všeobecne 
prospešné 

sluţby 

Zdruţenie (zväz, spolok, 
spoločnosť, klub a.i.) 

Počet ţiadateľov 17 5 2 

Spolu 24 

 
Tabuľka č.12: Prehľad prijatých ţiadostí o NFP k 2. kolu výzvy v členení podľa štatistickej klasifikácie 

činností ţiadateľov (NACE) 

NACE 
8411 

Všeobecná 
verejná správa 

9900  
Činnosti 

extrateritoriálnych 
organizácií a 

zdruţení 

8899 
Ostatná 
sociálna 

starostlivosť 
bez 

ubytovania 
i. n. 

9499 
Činnosti 

ostatných 
členských 
organizácií 

i. n. 

8790 
Ostatná 

starostlivosť 
v 

pobytových 
zariadeniach 

9491 
Činnosti 

cirkevných 
organizácií 

Počet 
prijatých 
ţiadostí 

16 1 4 1 1 1 

Spolu 24 
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2.2. Odborné hodnotenie Ţiadostí o NFP  
 

2.3.1  1. kolo výzvy 

Odborné hodnotenie ŢoNFP prebehlo v termíne od 12. 08. 2013 do 02. 10. 2013. 

Dňa 21.08.2013 sa uskutočnilo ţrebovanie výberu hodnotiteľov a prideľovanie ŢoNFP hodnotiteľom 

v rámci predmetnej výzvy. Zo zoznamu interných zamestnancov nominovaných na odborné hodnotenie 

bolo na základe ţrebovania vybraných 11 interných hodnotiteľov a 7 ich náhradníkov. 

Po zapracovaní odporúčaných zmien je odporúčaných na schválenie 52 ŢoNFP, ktoré splnili 

poţiadavky odborného hodnotenia a 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. 

Na základe odborného hodnotenia nevyhoveli 3 ŢoNFP, ktoré nesplnili poţiadavky odborného 

hodnotenia a nedosiahli minimálne stanovený celkový počet bodov vo výške 60% alebo stanovený 

počet bodov za jednotlivé skupiny hodnotiacich kritérií nedosahuje minimálne 50% v rámci kaţdej 

skupiny. 

Celková navrhovaná výška NFP hodnotiteľmi pre 52 Ţiadostí o NFP v rámci 1. kola výzvy 

na predkladanie ţiadostí o NFP OP ZaSI – FSR – 2013/2.1/01 a odporúčaná SORO-om na schválenie 

je 2 824 575,07 €. 

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

hodnotiaci hárok od kaţdého odborného hodnotiteľa) bola overená prostredníctvom kontrolných 

zoznamov. 

 

Záver:  

Celkový počet hodnotených ţiadostí o NFP:  55 

Počet ţiadostí o NFP, ktoré splnili podmienky odborného hodnotenia :  52 

Počet ţiadostí o NFP, ktoré nesplnili podmienky odborného hodnotenia:  3 
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Tabuľka č.13: Súhrnné výsledky odborného hodnotenia ţiadostí o NFP k 1. kolu výzvy 

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 

55 52 3 

 

 
Obrázok č. 7: Výsledky odborného hodnotenia ţiadostí o NFP k 1. kolu výzvy 

 

2.3.2  2.kolo výzvy 

Dňa 21.01.2014 sa uskutočnilo ţrebovanie pre výber hodnotiteľov a prideľovanie ţiadostí o NFP 

hodnotiteľom v rámci 2. kola predmetnej výzvy. Zo zoznamu interných zamestnancov nominovaných na 

odborné hodnotenie boli na základe ţrebovania vybraný 4 interní hodnotitelia a 1 ich náhradník. 

Po zapracovaní odporúčaných zmien bolo odporúčaných na schválenie 17 ŢoNFP, ktoré splnili 

poţiadavky odborného hodnotenia t.j. dosiahli minimálne 60% z celkového počtu bodov a stanovený 

počet bodov za jednotlivé skupiny hodnotiacich kritérií minimálne vo výške 50% v rámci kaţdej skupiny. 

Na základe odborného hodnotenia nevyhoveli 2 ŢoNFP, ktoré nesplnili podmienky odborného 

hodnotenia a 3 ţiadostí o NFP boli vylúčené z procesu hodnotenia z dôvodu ich stiahnutia zo strany 

ţiadateľa.  

Celková hodnotiteľmi navrhovaná výška NFP pre 17 úspešných Ţiadostí o NFP v rámci 2. kola výzvy 

na predkladanie ţiadostí o NFP OP ZaSI – FSR – 2013/2.1/01 a odporúčaná SORO-om na schválenie 

je 971 953,10  €. 

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

hodnotiaci hárok od kaţdého odborného hodnotiteľa) bola overená prostredníctvom kontrolných 

zoznamov. 
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Záver:  

Počet ţiadostí o NFP, ktoré postúpili do procesu odborného hodnotenia:  22 

Celkový počet hodnotených ţiadostí o NFP:     19 

Počet ţiadostí o NFP, ktoré boli stiahnuté na ţiadosť ţiadateľa:   3 

Počet ţiadostí o NFP, ktoré splnili podmienky odborného hodnotenia:  17 

Počet ţiadostí o NFP, ktoré nesplnili podmienky odborného hodnotenia:  2 

 

Tabuľka č.14: Súhrnné výsledky odborného hodnotenia ţiadostí o NFP k 2. kolu výzvy 

Počet ţiadostí 
o NFP, ktoré 
postúpili do 

procesu 
odborného 
hodnotenia 

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 boli 

stiahnuté na 
ţiadosť ţiadateľa 

Počet ţiadostí o 
NFP, ktoré 
nedosiahli 
minimálny 

stanovený počet 
bodov 

22 19 17 2 2 

 

 
Obrázok č. 8: Výsledky odborného hodnotenia ţiadostí o NFP k 2. kolu výzvy 
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2.3. Výber ţiadostí o NFP 
 

Podmienkou zaradenia ţiadosti o NFP do procesu výberu ţiadostí o NFP je splnenie podmienok 

kontroly formálnej správnosti a odborného hodnotenia. 

Výberové kritériá sú objektívne overiteľné, z tohto dôvodu a v zmysle zákona č. 528/2008 Z.z. v znení 

neskorších predpisov dôvodu SORO nezriaďuje v rámci výzvy na predkladanie ŢoNFP OP ZaSI – FSR 

– 2013/2.1/01 výberovú komisiu. 

Poradie ţiadostí o NFP stanovuje zamestnanec oddelenia metodiky a publicity na základe výberových 

kritérií, ktoré 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. V procese výberu ţiadostí o NFP nie je moţné meniť bodové hodnotenie ţiadostí o NFP 

stanovené odborným hodnotením. SORO v procese výberu ţiadostí o NFP zníţil výšku NFP 

pre príslušnú ţiadosť o NFP v podľa návrhu hodnotiteľov v procese odborného hodnotenia. 

 

Aplikácia výberových kritérií: 

Výber ţiadostí o NFP sa vykoná na základe výberových kritérií schválených monitorovacím výborom. 

Na to, aby ţiadosť o NFP mohla byť vybraná na schválenie musí splniť podmienky odborného 

hodnotenia t. j.: 

1. Dosiahnuť minimálne 50 % z maximálneho počtu bodov v kaţdej skupine hodnotiacich kritérií, t. j. 

k ţiadosti o NFP musí byť v rámci odborného hodnotenia pridelených minimálne 50 % z maximálneho 

počtu bodov v kaţdej jednej skupine kritérií. Ak ţiadosť nezíska v rámci odborného hodnotenia potrebný 

počet bodov v kaţdej skupine, nie je splnené výberové kritérium a ţiadosť nemôţe byť schválená. 

2. Dosiahnuť minimálne 60 % z celkového bodového hodnotenia. t. j. ţiadosti o NFP musí byť v rámci 

odborného hodnotenia pridelených minimálne 60% z celkového bodového hodnotenia. Ak ţiadosť 

nezíska v rámci odborného hodnotenia potrebný počet bodov, nie je splnené výberové kritérium a 

ţiadosť nebude schválená. 

 

Následne, všetky ţiadosti, ktoré splnili predchádzajúce výberové kritériá, boli zoradené podľa celkového 

bodového hodnotenia dosiahnutého v rámci odborného hodnotenia. So ţiadateľmi budú uzatvorené 
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zmluvy na základe takto vytvoreného poradia v rozsahu finančných prostriedkov alokovaných na výzvu 

na predkladanie ţiadostí o nenávratný finančný príspevok. V prípade dosiahnutia rovnakého celkového 

bodového hodnotenia by sa ţiadosť o NFP s vyšším počtom bodov dosiahnutých v nasledovných 

kritériách uprednostnila pred ţiadosťou o NFP s niţším počtov bodov: 

1.1 Do akej miery projekt spĺňa ciele príslušnej prioritnej osi OP ZaSI? 

5.2 Do akej miery preukázal ţiadateľ pokračovanie v aktivitách projektu aj po ukončení podpory z ESF? 

 

Ak by vznikla situácia, ţe by ani na základe počtu dosiahnutých bodov v uvedených kritériách nebolo 

moţné ţiadosť o NFP jednoznačne zatriediť do poradia v zozname z dôvodu rovnakého počtu bodov, 

v zozname by bola uprednostnená ţiadosť, ktorej poţadovaná suma nenávratného finančného 

príspevku by bola niţšia. 

 

2.4.1 1. kolo výzvy 

Celková navrhovaná výška NFP hodnotiteľmi pre 52 Ţiadostí o NFP v rámci 1. kola výzvy 

na predkladanie ţiadostí o NFP OP ZaSI – FSR – 2013/2.1/01 a odporúčaná SORO-om na schválenie 

je 2 824 575,07 €. 

Počet schválených ţiadosti o NFP deklarujúcich prínos k HP MRK je 21. 

 

Tabuľka č.15 : Prehľad počtu prijatých, schválených a nechválených ŢoNFP k 1. kolu výzvy 

Počet ŢoNFP 

Prijatých 
Späťvzatých 
ţiadateľom 

Schválených  

Neschválených 

Nesplnili podmienky 
kontroly formálnej 

správnosti 

Nesplnili podmienky 
odborného hodnotenia 

60 125 52 4 3 

 

                                                      
25  ŢoNFP obce Niţná Olšava bola stiahnutá ţiadateľom na jeho vlastnú ţiadosť z dôvodu duplicitného podania. 
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Obrázok č. 9: Prehľad počtu prijatých, schválených a nechválených ŢoNFP k 1. kolu výzvy 

 

Tabuľka č.16 : Rozdelenie miest realizácie schválených ţiadostí o NFP k 1. kolu výzvy podľa regiónu 
(NUTS 2) 

NUTS 2 
Západné 

Slovensko 
Stredné 

Slovensko 
Východné Slovensko Spolu 

Počet ţiadostí o 
NFP 

16 13 23 52 

 

 
Obrázok č. 10: Rozdelenie miest realizácie schválených ţiadostí o NFP k 1. kolu výzvy podľa regiónu 

(NUTS 2) 
 

Tabuľka č.17 : Rozdelenie miest realizácie schválených ţiadostí o NFP k 1. kolu výzvy podľa kraja 
(NUTS 3) 

NUTS 3 BB TT PO NR ZA KE Spolu 

Počet 
schválených 

ŢoNFP 
11 6 12 10 2 11 52 

Suma 
schváleného 

NFP/€ 
535 001,43 394 922,33 606 348,35 498 318,59 136 310,85 653 673,52 2 824 575,07 
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Obrázok č. 11: Rozdelenie miest realizácie schválených ţiadostí o NFP k 1. kolu výzvy podľa kraja 

(NUTS 3) 
 

 
Obrázok č. 12: Rozdelenie NFP podľa miest realizácie schválených ŢoNFP k 1. kolu výzvy podľa kraja 

(NUTS 3) 
 

2.4.2 2. kolo výzvy 

Celková hodnotiteľmi navrhovaná výška NFP pre 17 úspešných Ţiadostí o NFP v rámci 2. kola výzvy 

na predkladanie ţiadostí o NFP OP ZaSI – FSR – 2013/2.1/01 a odporúčaná SORO-om na schválenie 

je 971 953,10 €. 

 

Tabuľka č.18 : Prehľad počtu prijatých, schválených a nechválených ŢoNFP k 2. kolu výzvy 

Počet ŢoNFP 

Prijatých 
Späťvzatých 
ţiadateľom 

Schválených  

Neschválených 

Nesplnili podmienky 
kontroly formálnej 

správnosti 

Nesplnili podmienky 
odborného hodnotenia 

24 3 17 2 2 
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Obrázok č. 13: Prehľad počtu prijatých, schválených a nechválených ŢoNFP k 2. kolu výzvy 

 

Tabuľka č.19 : Rozdelenie miest realizácie schválených ţiadostí o NFP k 2. kolu výzvy podľa regiónu 
(NUTS 2) 

NUTS 2 
Západné 

Slovensko 
Stredné 

Slovensko 
Východné Slovensko Spolu 

Počet ţiadostí o 
NFP 

3 3 11 17 

 

 
Obrázok č. 14: Rozdelenie miest realizácie schválených ţiadostí o NFP k 2. kolu výzvy podľa regiónu 

(NUTS 2) 
 

Tabuľka č.20 : Rozdelenie miest realizácie schválených ţiadostí o NFP k 2. kolu výzvy podľa kraja 
(NUTS 3) 

NUTS 3 BB PO NR KE Spolu 

Počet 
schválených 

ŢoNFP 
3 5 3 6 17 

Suma 
schváleného 

NFP/€ 
188 187,50 € 246 867,30 € 129 129,35 € 407 768,95 € 971 953,10 € 
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Obrázok č. 15: Rozdelenie miest realizácie schválených ţiadostí o NFP k 2. kolu výzvy podľa kraja 

(NUTS 3) 
 

 
Obrázok č. 16: Rozdelenie NFP podľa miest realizácie schválených ŢoNFP k 2. kolu výzvy podľa kraja 

(NUTS 3) 
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Tabuľky - Sumárne informácie 

 

Tabuľka č.21 :  Sumárne informácie o ţiadostiach prijatých k výzve na predkladanie ţiadostí o NFP  
OP ZaSI-FSR-2013/2.1/01 

OP ZaSI-FSR-2013/2.1/01 1. kolo výzvy 2. kolo výzvy 
1. aj 2. kolo 

výzvy 

Počet prijatých ţiadostí o NFP 60 24 84 

Celkové výdavky prijatých ţiadostí o NFP 3 736 448,27 € 1 655 310,79 € 5 391 759,06 € 

Celková poţadovaná výška NFP  
prijatých ţiadostí o NFP 

3 549 625,86 € 1 572 545,28 € 5 122 171,14 € 

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

55 22 77 

Počet ţiadostí, ktoré nesplnili podmienky KFS 4 2 6 

Počet ţiadostí o NFP, ktoré splnili podmienky 
odborného hodnotenia 

52 17 69 

Počet ţiadostí o NFP, ktoré nesplnili podmienky 
odborného hodnotenia 

3* 2** 5 

Počet späťvzatých ţiadostí o NFP 1 3 4 

Počet predloţených ţiadostí k výberu ŢoNFP 52 17 69 

Počet ţiadostí o NFP odporučených na schválenie 52 17 69 

Počet ţiadostí o NFP, ktoré neboli  
odporučené na schválenie 

7 4 11 

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

658 035,03 € 380 421,04 € 1 038 456,07 € 

Celková navrhovaná výška NFP schválených  
ţiadostí o NFP 

2 824 575,07 € 971 953,10 € 3 796 528,17 € 

Celková poţadovaná výška NFP schválených  
ţiadostí o NFP 

2 889 638,44 € 1 057 391,44 € 3 947 029,88 € 

Priemerná hodnota NFP schválených ţiadostí o NFP 54 318,75 € 57 173,71 € 55 022,15 € 

* V rámci 1. kola výzvy bola ŢoNFP obce Niţná Olšava stiahnutá ţiadateľom na jeho vlastnú ţiadosť z dôvodu duplicitného 
podania sme uvedenú ŢoNFP započítali iba raz. 
** V rámci 2. kola výzvy boli 3 ŢoNFP: obce Kučín, obce Chrastince a obce Bziny stiahnuté ţiadateľom na jeho vlastnú 
ţiadosť. 
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Tabuľka č.22 : Prehľad časovej realizácie procesu konania o ţiadosti o NFP v rámci výzvy  
OP ZaSI-FSR- 2013/2.1/01. 

OP ZaSI-FSR-2013/2.1/01 1. kolo výzvy 2. kolo výzvy 

Posudzované časové obdobie výzvy 
od 22.3.2013  
do 10.6.2013 

od 11.6.2013  
do 29.11.2013 

Kontrola formálnej správnosti ţiadostí o NFP 
od 27.6.2013  
do 7.8.2013 

od 5.12.2013  
do 21.1.2014 

Odborné hodnotenie ţiadostí o NFP 
od 12.8.2013  
do 2.10.2013 

od 22.1.2014  
do 10.4.2014; 

Kontrola hodnotenia ŢoNFP na 
základe identifikácie nedostatkov  
v postupe hodnotenia ŹoNFP zo 
strany RO, prebehla v termíne  

od 21.7.2014  
do 17.9.2014; 

Výber ţiadostí o NFP 08.10.2013 
22.04.2014; 

Opakovanie procesu výberu ŢoNFP 
30.09.2014; 

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

od 10.10.2013  
do 08.11.2013 

od 23.04.2014  
do 21.07.2014 

Poverenie SORO k overeniu splnenia podmienok 
poskytnutia pomoci 

08.01.2014 21.07.2014 

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

25.04.2014  

Proces konania o ţiadostiach nebol 
ukončený. 13.10.2014 zobral 

Riadiaci orgán pre OP ZaSI na  
vedomie odpočet splnenia opatrení 

a poveril IA ZaSI postupovať 
v zmysle poverenia ministra práce, 
sociálnych vecí a rodiny k príprave 

Rozhodnutí o schválení / 
neschválení ţiadostí o NFP. 

Overenie podmienok poskytnutia pomoci 
od 08.01.2014  
do 05.02.2014 

Vydanie rozhodnutia o schválení / neschválení 
ŢoNFP 

09.05.2014 

Proces zazmluvňovania od 13.05.2014 

 

IA ZaSI ako SORO si vyhradila právo na zmenu časového harmonogramu konania o ţiadostiach o NFP 

po uzavretí výzvy na predkladanie ţiadostí o NFP26 a zverejnila informácie o zmene časového 

harmonogramu na svojom webovom sídle, kde informovala o predĺţení schvaľovacieho procesu v rámci 

výzvy OP ZaSI FSR - 2013/2.1/0127. 

                                                      
26  Dostupné na: http://www.iazasi.gov.sk/sk/vyzvy/op-zasi-fsr-20132.101/znenie-vyzvy-op-zasi-fsr-20132.101  

27  Dostupné na: http://www.iazasi.gov.sk/sk/vyzvy/op-zasi-fsr-20132.101/oznam-zmena-casoveho-harmonogramu-
konania-o-ziadosti-v-ramci-vyzvy-op-zasi-fsr-20132.101  
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