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Formálne kritériá pre posudzovanie výberu tretích subjektov v národných projektoch Spôsob 
hodnotenia 

1. Podmienka nebyť dlžníkom na daniach, nebyť dlžníkom poistného na zdravotnom 
poistení, nebyť dlžníkom na sociálnom poistení 

áno - nie 

2. Podmienka, že voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, reštrukturalizačné 
konanie, nie  je v konkurze alebo v reštrukturalizácii, alebo nútenej správe 

áno - nie 

3. Podmienka zákazu vedenia výkonu rozhodnutia voči žiadateľovi áno - nie 

4. Podmienka, že žiadateľ nie je podnikom v ťažkostiach (ak relevantné) áno - nie 

5. Podmienka, že voči žiadateľovi sa nenárokuje vrátenie pomoci na základe rozhodnutia 
EK, ktorým bola pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú so spoločným trhom  

áno - nie 

6. Podmienka finančnej spôsobilosti spolufinancovania projektu áno - nie 

7. Podmienka  identifikácie žiadateľa a štatutárneho zástupcu áno - nie 

8. Podmienka, že žiadateľ ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen štatutárneho orgánu, 
ani prokurista/i, ani osoba splnomocnená zastupovať žiadateľa v procese poskytnutia 
podpory neboli právoplatne odsúdení za trestný čin korupcie, za trestný čin 
poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, za trestný čin legalizácie 
príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania 
zločineckej skupiny, alebo za trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej 
dražbe  
d) trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny (§296 Trestného 
zákona) 
e) machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe (§ 266 až § 268 Trestného 
zákona). 

áno - nie 

9. Podmienka neporušenia zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania za 
obdobie 5 rokov predchádzajúcich k podaniu žiadosti 

áno - nie 

10. Podmienka oprávnenosti aktivít projektu (zriaďovacia listina/štatút, výpis z príslušného 
registra, oprávnenie podľa osobitného predpisu) 

áno - nie 

11. Podmienka dostatočnej administratívnej kapacity na riadenie projektu (ak je relevantné) áno - nie 

Odborné a technické kritériá pre posudzovanie výberu tretích subjektov v národných 
projektoch 

 

P. 
č. 

Oblasť Názov kritéria  

1. 
Skúsenosti 
s poskytovaní
m sociálnej 
služby 
KC/NDC/NSSD
R 

 

Poskytovateľ má skúsenosti s poskytovaním príslušnej sociálnej služby 
do 1 roka /vrátane/ 

 

Poskytovateľ má skúsenosti s poskytovaním príslušnej sociálnej služby 
od 1 roka do 3 rokov /vrátane/ 

 

Poskytovateľ má skúsenosti s poskytovaním príslušnej sociálnej služby 
viac ako 3 roky 
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* - v prípade, ak príde k rovnosti bodov, rozhodne, ako poradný orgán žiadateľa, riadiaci výbor (kritéria v rámci 

RV budú nastavené v začiatočnej fáze projektu - pred zverejnením Oznámenia o možnosti zapojiť sa NP pre 

všetkých poskytovateľov). 

 

2. Disponibilita 
potrebného 
vybavenia 

Existencia dostatočného technického vybavenia (počítač, internetové 
pripojenie) a priestorov na implementáciu projektu 

0 - 1 

Špecifické odborné kritériá pre posudzovanie výberu tretích subjektov v národných projektoch  

1. Odborná 
kapacita 
žiadateľa 

- Plán činnosti relevantný k cieľovej skupine sociálnej služby 
 
- Plán činnosti čiastočne relevantný k cieľovej skupine sociálnej 

služby 
 
- Plán činnosti nie je relevantný k cieľovej skupine sociálnej služby 

 

                2 
 

  
 
 
 
 

       1 
 

            
 
 
 
             0 

 

2. Rozsah 
poskytovaných 
činností 

Poskytovateľ poskytuje len obligatórne činnosti 

 
Poskytovateľ poskytuje obligatórne aj fakultatívne činnosti (napr. 
utváranie podmienok na poskytovanie nevyhnutného ošatenia 
a obuvi; rozvoj pracovných zručností; pomoc pri pracovnom uplatnení; 
poskytovanie osobného vybavenia, prepravy; donáška stravy; 
požičiavanie pomôcok; iné - doplniť text max. 30 - 40 znakov na každú 
činnosť/aktivitu; atď.) 
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Vzor 

Osnova plánu činností KC/NDC/NSSDR 

 

1. Stručná anotácia o Poskytovateľovi služby (max. 2 normostrany) 

1.1 Vznik, história a poslanie KC/NDC/NSSDR 

1.2. Realizované projekty a sociálne služby v danom regióne za posledné štyri roky (názov projektu, 

začiatok a ukončenie realizácie, stručný popis) 

1.3. Umiestnenie KC/NDC/NSSDR a jeho dostupnosť pre cieľové skupiny 

2. Klienti KC/NDC/NSSDR: uviesť stručnú charakteristiku cieľovej skupiny (klientov/užívateľov služieb 

KC/NDC/NSSDR) vrátane prípadnej MRK, stručné demografické údaje 

3. Plán spolupráce s ostatnými aktérmi (inštitúciami, inými poskytovateľmi služieb, MVO) v danej 

lokalite (v prípade neverejného poskytovateľa sociálnej služby aj plán spolupráce s obcou) 

4. Pracovníci KC/NDC/NSSDR: personálne zabezpečenie KC/NDC/NSSDR, dobrovoľníci, externí 

spolupracovníci 

5. Financovanie KC/NDC/NSSDR (udržateľnosť činností, plán financovania KC/NDC/NSSDR prepojený 

na finančný rozpočet zriaďovateľa KC/NDC/NSSDR) 

6. Rámcový plán obligatórnych a fakultatívnych (voliteľných) aktivít a služieb: aké aktivity a služby sa 

budú realizovať v rámci NP XXX 

7. Formou týždenného plánu činností KC/NDC/NSSDR rozpracujte a popíšte: druh, spôsob a čas 

poskytovaných služieb a vykonávaných aktivít, zapojené cieľové skupiny a ciele jednotlivých aktivít 

a služieb (viď. popis v tabuľke nižšie) 

 

 Druh 

navrhova

ných 

aktivít/slu

žieb 

Spôsob 

realizácie 

navrhovaných 

aktivít/služieb 

Časová dotácia 

navrhovaných 

aktivít/služieb 

Zapojené cieľové 

skupiny 

Ciele navrhovaných 

aktivít/služieb 

Pondelok 

Popísať v 
zmysle 
uvedenéh
o dňa aj 
viacero 
naplánova
ných 
aktivít/slu
žieb. 

Popísať 
miesto/spôsob, 
akým bude 
realizovaná 
aktivita, kto ju 
zabezpečí, čo 
presne bude 
náplňou 
konkrétnej 
aktivity/služby. 

Na daný deň uviesť 
harmonogram 
plánu služieb/aktivít 
a ich hodinovú 
dotáciu. 

Popísať cieľové 
skupiny, ktoré sa do 
aktivít 
zapoja/ktorým je 
služba určená. 
Akým spôsobom 
budú cieľové 
skupiny zapojené 
do realizácie 
aktivít/služieb? 

Popísať, čo je cieľom 
danej aktivity/služby. 
Aké budú výstupy? K 
čomu aktivita/služba 
prispeje? 

Utorok 
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Streda 
     

Štvrtok 
     

Piatok 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


