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Všeobecné kritériá pre výber tretích subjektov v národných projektoch 

Formálne kritériá pre posudzovanie výberu tretích subjektov v národnom 
projekte „Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce“ 

Hodnotenie 
kritéria 

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) 

irelevantné 

Ak je kritérium vyhodnotené ako NIE, žiadosť nie je ďalej postúpená na odborné a technické 

hodnotenie a špecifické hodnotenie kritérií. 
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     Kritériá pre hodnotenie a výber žiadostí subjektov do národného projektu  
    „Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce“ - cieľová skupina 

marginalizované rómske komunity 

P. 
č. 

Oblasť Názov kritéria Hodnotenie 
kritéria 

Max.počet 
bodov 

Zdroj údajov 

1. Kontinuita Kontinuita výkonu TSP - 
zapojenie do NP TSP I 

Áno/nie 25 IA 

2.1 Vyvažovanie 
regionálnych 

disparít 

Miera nezamestnanosti v 
okresoch - aktuálne 
mesačné údaje UPSVaR  

 

0 - 5 10 UPSVaR - webová 
stránka 

2.2 Vyvažovanie 
regionálnych 

disparít 

Štruktúra dlhodobej 
nezamestnanosti (viac ako 
12 mesiacov) na lokálnej 
úrovni – jún 2019 

0 - 5 UPSVaR - 
štatistika 

3 Veľkosť 
komunity 

MRK 

Počet predstaviteľov MRK v 
obci žiadateľa 

 0 - 10 10 Atlas MRK 2013 

4 Veľkosť 
komunity 

MRK 

Pomer MRK k celkovému 
počtu obyvateľov v obci 

0 - 25 25 Atlas MRK 2013 

5.1 Miera 
vylúčenia 

Geografická segregácia 
-  MRK v koncentráciách vo 
vnútri obce 

0 - 5 20 Atlas MRK 2013 

5.2 Miera 
vylúčenia 

Geografická segregácia 
-  MRK koncentrovane na 
okraji obce 

0 - 5  

5.3 Miera 
vylúčenia 

Geografická segregácia 
-  MRK v segregovaných 
koncentráciách 
 

0 - 10 

6 Synergia Prítomnosť sociálnych  
programov typu:  
KC  a nízkoprahy, Zdravé 
komunity v júni 2019 
 

a/n 10 Register KC 
a nízkoprahov, 

Zoznam od 
prijímateľa NP 

ZK 
7 Akreditácia, 

alebo 
registrácia 

Akreditácia, alebo 
registrácia subjektu na 
výkon odborných 
činností, resp. služieb 
alebo opatrení 
vyplývajúcich zo:  
V zmysle zákona č. 
448/2008 Z.z. 
o sociálnych službách §16 
Odborné činnosti: 
(1) Odborné činnosti 

a/n 5 Centrálny 
register 
poskytovateľov 
sociálnych 
služieb a 
Zoznam 
subjektov s 
akreditáciou 

 
  



Príloha č. 1.1 

b) špecializované 
sociálne poradenstvo 
Špecializované 
poradenstvo je zistenie 
príčin vzniku, charakteru 
a rozsahu problémov 
fyzickej osoby, rodiny 
alebo komunity 
a poskytnutie im 
konkrétnej odbornej 
pomoci 
(Akreditácia alebo 
Registrácia v zmysle  
zákona č. 448/2008 Z.z.). 

Maximálny počet bodov - Spolu  105  

Ak je celkový počet bodov kritérií vyhodnotený na menej ako 50% najvyššieho možného počtu 

bodov, žiadosť nie je ďalej postúpená na špecifické hodnotenie kritérií. 

Vysvetlivky: 

1 Doterajšia realizácia TSP  - prostredníctvom NP TSP I  

2.1 

Vyvažovanie regionálnych disparít - body pomerne pridelené obciam v okresoch s nízkym podielom 

zamestnaných na základe aktuálnych mesačných údajov ÚPSVaR ( - priemer SR v jún 2019): rozpätie bodov 

od 1 – 5 v závislosti od miery nezamestnanosti,  

2.2 
Štruktúra dlhodobej nezamestnanosti (nad 12 mesiacov) na lokálnej úrovni. Pomer dlhodobých UoZ voči 

celkovému počtu uchádzačov v jednotlivých obciach - podľa údajov  jún 2019   

3 
Počet predstaviteľov CS v obci žiadateľa: do 150 - 1b., 151-300 - 2b., 301-450 - 3b., 451-600 - 4b., 601-750 - 

5b., 751-900 - 6b., 901-1050 - 7b., 1051-1200 - 8b., 1201-1350 - 9b., 1351 a viac - 10b. 

4 

Pomer MRK k celkovému počtu obyvateľov v obci : 0-1% - 0b., 1,01-6% - 1b., 6,01-11% - 2b., 11,01-16% - 

3b., 16,01-21% - 4b., 21,01-26% - 5b., 26,01-31% - 6b., 31,01-36% - 7b., 36,01-41% - 8b., 41,01-46% - 9b., 

46,01-50% - 10b., 50,01-54% - 11b., 54,01-58% - 12b., 58,01-62% - 14b., 62,01-66% - 16b., 66,01-70% - 

18b., 70,01-75,00 - 20b., 75,01 a viac - 25 b.   

5.1 
Geografická segregácia MRK v obci - MRK v koncentráciách vo vnútri obce - počet obyv. do 50 os. - 1 bod, 

50 - 100 os. - 3 body, 100 - 150 os. - 4 body, počet obyv. nad 150 os. - 5 bodov. 

5.2 
Geografická segregácia MRK v obci - MRK koncentrovane na okraji obce - počet obyv. do 20 - 1 bod., 20 - 

50 os. - 2 bod., 50 - 100 os. - 3 bod., 100 - 150 os. - 4 bodov,  počet obyv. nad 150 os. - 5 bodov. 

5.3 
Geografická segregácia MRK v obci - MRK v segregovaných koncentráciách - počet obyv.: do 20 os. - 2 

b.,  20 - 50 os. - 4 bod., 50 - 100 os. - 6 bodov, 100 - 150 os. -  8 bodov, počet obyv. nad 150 os. - 10 bodov. 

5 

V kritériu č. 5 sa  celkovo uplatní bodové hodnotenie v jednotlivých subkritérií č. 5.1 - 5.3 pri uplatnení 

pravidla, že sa započítajú body do celkového kritéria z toho subkritéria súčtom bodov v jednotlivých 

subkritériách.  
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6 

Potenciál synergického efektu zapojenej obce /MVO  obce do NP TSP  - prepojenie terénnej sociálnej práce  

s ďalšími politikami sociálnej inklúzie MRK  ( napr.  prítomnosť registrovaného KC, príp. nízkoprahového 

centra, Zdravé komunity, resp. iné relevantné sociálne programy)   

 7 
Akreditácia, alebo registrácia subjektu na výkon odborných činností, resp. služieb alebo opatrení 
vyplývajúcich zo zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách §16 Odborné činnosti b) špecializované 
sociálne poradenstvo 

             

Špecifické odborné kritériá pre posudzovanie výberu tretích subjektov v národnom 
projekte „Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce“ – cieľová skupina 

marginalizované rómske komunity 

P. č. Názov kritéria Hodnotenie 
kritéria 

1. Súlad predpokladaných (v žiadosti organizácie uvedených) činností 
zamestnancov zapojených do NP TSP I s východiskami, cieľmi 
a hodnotami terénnej sociálnej práce v zmysle štandardov TSP 
(Popis činností a aktivít, ktoré budú vykonávať zamestnanci žiadateľa 
zapojení do projektu – Príloha žiadosti). 

áno - nie 

Kritérium musí byť vyhodnotené ako áno, inak je žiadosť zamietnutá. 


