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1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O VÝZVE 

 

       Cieľom správy je vyhodnotenie priebehu predkladania žiadostí o nenávratný finančný 
príspevok v rámci uzavretej priebežnej výzvy OP ZaSI – FSR – 2007/2.1/02.  

Výzva bola vyhlásená 21.12.2007. Táto výzva bola priebežná . 

 

1.1 CIEĽ VYHLÁSENEJ VÝZVY:  
 

Cieľom výzvy je poskytnúť systematickú podporu marginalizovaným skupinám ohrozeným 

sociálnym vylúčením, najmä obyvateľom marginalizovaných rómskych komunít. Podpora 

výkonu TSP úzko súvisela a plynulo sa naviazala na záväzky, ktoré vyplynuli obciam zo 

zákona o sociálnych sluţbách. Zároveň sa prostredníctvom podpory výkonu TSP sledovala 

podpora zmien v rámci lokálnych/miestnych spoločenstiev a zlepšovanie ţivotnej a sociálnej 

situácie obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít. Špecifické ciele sú zamerané na  

 

 Integráciu  cieľovej skupiny obyvateľstva na trh práce. 

 Integráciu cieľovej skupiny do majoritnej spoločnosti, prioritne v rámci obce/kraja.   

 Zníţenie sociálnej deprivácie prostredníctvom permanentnej sociálnej práce 

v prirodzenom rodinnom, otvorenom prostredí. 

 Predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine, ochrana práv a právom chránených 

záujmov detí, predchádzanie prehlbovaniu a opakovaniu porúch psychického vývinu, 

fyzického vývinu a sociálneho vývinu detí a plnoletých fyzických osôb a zamedzenie 

nárastu sociálnopatologických javov.  

 Zlepšenie sociálnej situácie jednotlivcov, rodín a komunít so zameraním na zvýšenie 

ich aktivity a na preberanie zodpovednosti za riešenie svojej situácie. 

 Integrovanie marginalizovaných rómskych komunít s ohľadom na ich špecifické 

potreby a podmienky prostredníctvom nevyhnutnej osobitnej pomoci. 

 zlepšenie ţivotnej situácie a integrácia sociálne vylúčených skupín obyvateľov najmä    

marginalizovaných rómskych komunít s ohľadom na ich špecifické potreby 

a podmienky prostredníctvom nevyhnutnej osobitnej pomoci 

Nakoľko bola výzva priebeţná,  aj hodnotiaci proces bol priebeţný. Boli dve kolá hodnotenia 

ţiadostí o NFP. V správe udávame sumárne výsledky za obidve kolá hodnotenia.  

 

 

1.2 OPRÁVNÉNÉ AKTIVITY  

 

 Poskytovanie poradenstva a sprevádzanie klienta v súvislosti s riešením jeho 

nepriaznivej sociálnej situácie. 

 Získanie alebo obnovenie pracovných návykov potrebných pre začlenenie sa do 

pracovného procesu. 



                                                  

                                                                                                                        
 

 Individuálna sociálna práca s konkrétnym klientom, jeho rodinou a komunitou, 

vykonávaná v prirodzenom rodinnom a otvorenom prostredí, vrátane vyhľadávacích 

činností. 

 Posilňovanie výkonu a kvality práce s jednotlivcom, rodinou, komunitou a 

vyhľadávacích činností vykonávaných v prirodzenom rodinnom a otvorenom prostredí 

prostredníctvom supervízie.  

 Činnosti na podporu a zabezpečenie sociálnej integrácie ohrozených 

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

 Poskytovanie poradenstva v oblasti: 

o Zlepšenia osobnej hygieny a zdravotného stavu detí i dospelých. 

o Zlepšenia dochádzky detí do školy. 

o Zmysluplného vyuţívanie voľného času, najmä u detí a mládeţe. 

o Získania návykov a zručností potrebných na riadne uţívanie obydlí. 

o Nadobudnutia zručností vedenia domácnosti a zlepšenie zdravej výţivy členov 

domácnosti.  

o Vyuţívania dávky a príspevkov na zákonom stanovený účel. 

 Zvýšenie sociálnej mobility klienta a jeho schopnosti riadiť svoj  ţivot samostatne  

(zvýšenie nezávislosti od iných). 

 Iniciovanie štrukturálnych zmien a ozdravných procesov v obci. 

 Eliminácia negatívnych stereotypov majority a jej senzibilizácia vo vzťahu k cieľovej 

skupine a naopak. 

 Minimalizovanie individuálnych rizík spojených so ţivotom v sociálne 

znevýhodňujúcom prostredí. 

 Participácia samospráv a relevantných inštitúcií na sociálnej inklúzii. 

 Vytvorenie spolupráce s inštitúciami realizujúcimi v lokalite rozvojové programy. 

 Mobilizácia okolia klienta k aktívnej pomoci. 

 Prevencia sociálno-patologických javov v rodine a komunite. 

 Obnova a úprava rodinných pomerov dieťaťa, ktoré bolo z rodiny vyňaté na základe 

rozhodnutia súdu v spolupráci s príslušnými úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny. 

 

1.3 OPRÁVNENÍ ŢIADATELIA  

 

V  rámci výzvy na predkladanie ţiadostí o nenávratný finančný príspevok pre prijímateľov, č. 

výzvy OP ZaSI – FSR –  2007/2.1/02, patria:   

 



                                                  

                                                                                                                        
 

 Obec/mesto/ mestská časť  v zmysle Zákon č. 267 / 2006 ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov 

 iný subjekt*: 

o občianske zdruţenie v súlade so zákonom SNR č. 83/ 1990 o zdruţovaní 

občanov; 

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

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

o neziskových   organizáciách; 

o iné organizácie a to: 

 Červený kríţ; 

 Neštátne subjekty poskytujúce sociálne sluţby a vykonávajúce 

opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a a sociálnej kurately a neštátne 

subjekty – zákon NR SR č. 195/ 1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení 

neskorších predpisov, zákon NR SR č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej 

ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

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

nasledujúce kritéria: 

 ţiadateľ na výkon tejto činnosti musí mať  povolenie MPSVaR SR na vykonávanie 

sociálneho poradenstva, sociálnej prevencie alebo akreditáciu MPSVaR SR na 

vybrané činnosti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 

(www.employment.gov.sk) 

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

vykonávaním činnosti sociálnej práce v rámci predkladaného projektu.  

 

 

1.4 OPRÁVNENÉ CIEĽOVÉ SKUPINY 

Cieľové skupiny v rámci výzvy sú sociálne vylúčené skupiny obyvateľov (najmä obyvatelia 

segregovaných a separovaných rómskych komunít), ktoré sú postihnuté alebo ohrozené 

rizikom chudoby a sociálneho vylúčenia. 

Do tejto skupiny spadajú najmä: 

 plnoleté fyzické osoby, rodiny a ich rodinní príslušníci, 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, plnoleté fyzické osoby, rodiny a ich rodinní 

príslušníci, komunity ohrozené sociálnym vylúčením, vylúčené alebo marginalizované 

skupiny obyvateľov 

 dlhodobo nezamestnaní a znevýhodnené skupiny nezamestnaných 

http://www.employment.gov.sk/


                                                  

                                                                                                                        
 

 obyvatelia s príjmom pod hranicou chudoby 

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

 písania a počítania 

 zemepisne izolované skupiny 

 obyvatelia segregovaných a separovaných rómskych komunít 

 závislí na drogách, alkohole  a inak závislí, vrátane abstinujúcich 

 starí a osamelí ľudia odkázaní na pomoc 

 rizikové skupiny detí a mládeţe, mladiství bez ukončenia povinnej školskej 

dochádzky 

 ľudia so zdravotným postihnutím a ťaţkým zdravotným postihnutím 

 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, náhradnej rodinnej starostlivosti 

Jednotkou práce je jednotlivec, rodina a komunita. Pôsobenie sociálnej práce na tejto úrovni 

vedie následne k ovplyvneniu a ţiadaným zmenám na úrovni celej komunity a obce. Jednou 

z najdôleţitejších zásad sociálnej práce je vnímanie jednotlivca v kontexte jeho prostredia. 

 

1.5 MIESTO REALIZÁCIE PROJEKTU  

 
Oprávneným miestom realizácie projektov je územie spadajúce pod cieľ Konvergencia. 

V prípade SR ide na úrovni NUTS III o sedem samosprávnych krajov:  

– Trnavský,  

– Trenčiansky,  

– Nitriansky,  

– Ţilinský,  

– Banskobystrický,  

– Prešovský a  

– Košický samosprávny kraj. 

 

 

1.6 DĹŢKA TRVANIA PROJEKTU 

 

Minimálna dĺţka trvania projektu je stanovená na 12 mesiacov.  

Ţiadateľ je povinný realizovať projekt a oprávnené výdavky  maximálne do 24 mesiacov od 

začatia realizácie projektu. 

 

1.7  FINANCOVANIE  

 

Limity pomoci: 

Minimálna výška pomoci na jeden projekt:    250 000 Sk 

Maximálna výška pomoci na jeden projekt: 4 500 000 Sk 



                                                  

                                                                                                                        
 

 

Výška pomoci: 

Indikatívna alokácia finančných prostriedkov v rámci tejto výzvy 

k termínu 21.12.2007: 
120 000 000 Sk 

 

 

Štruktúra financovania celkových oprávnených výdavkov na projekt: 

Maximálne spolufinancovanie z ESF: 85 % 

Maximálne spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu: 10 % 

Minimálne spolufinancovanie ţiadateľom: 5 % 

 

Ţiadatelia z verejného sektora 

a mimovládneho sektora 

Podiel 

spolufinancovania 

vlastnými zdrojmi 

 mimovládne organizácie; neštátne subjekty 5 % 

 orgány a subjekty regionálnej a miestnej samosprávy a ich 

rozpočtové a príspevkové organizácie; 
5 % 

 
    
2 PROCES ZABEZPEČENIA INFORMOVANOSTI A PUBLICITY   
    
V súvislosti s vyhlásením výzvy  bolo zabezpečené informovanie možných žiadateľov  
o podmienkach a možnostiach ako sa uchádzať o nenávratný finančný príspevok zverejnením 
výzvy, žiadosti o nenávratný finančný príspevok, príručky pre žiadateľa, operačného programu, 
návrhu štandardov terénnej sociálnej práce,  vzoru zmluvy, hodnotiacich kritérií, manuálu pre 
publicitu,  programového  manuálu  
 
● na webovej stránke FSR : www.fsr.gov.sk, v časti programové obdobie 2007-2013, výzvy.  
Okrem toho bola zverejnená na web stránke FSR informácia, že  v termíne od 26.02.2008 do 
03.03.2008 bola možnosť prihlásiť sa do databázy externých hodnotiteľov pre uvedenú 
výzvu.11.03.2008 sa konalo zasadnutie Komisie pre výber hodnotiteľov pre výzvu OP ZaSI – 
FSR – 2007/2.1/02, všetci prihlásení boli písomne informovaní, či boli vybraní, prípadne 
zaradení medzi náhradníkov, prípadne nevyhoveli kritériám. 
 
● Na web stránke v časti FAQ boli zverejnené  odpovede na otázky ohľadne výziev, ktoré sa 
predovšetkým týkali oprávnenosti výdavkov,  výšky spoluúčasti prijímateľa a výšky nepriamych 
výdavkov,  počtu možných pracovníkov, splnenia kvalifikačných predpokladov pre terénnych 
sociálnych pracovníkov a ich asistentov, výšky personálnych výdavkov pre týchto pracovníkov, 
oprávnenosti výdavkov. Ďalšou otázkou bola otázka názvu projektu a počtu znakov.  
 
●  Informačné semináre  v regiónoch sa uskutočnili v Košiciach, v Prešove, v Nitre, v Banskej 
Bystrici, v Žiline, v Trnave v termíne od 30.01.2008 do 06.02.2008.  V Košiciach sa semináru 
zúčastnilo 43 účastníkov, v Prešove 60 účastníkov, v Nitre 20 účastníkov, v Banskej Bystrici 35 
účastnikov, v Trnave 20 účastníkov a v Žiline 18 účastníkov. Informáciu o realizovaných 
informačných seminároch FSR zverejnil na web stránke. Organizačne  a aj po obsahovej stránke 
semináre zabezpečovali pracovníci implementačného odboru. V pravej časti informačných 

http://www.fsr.gov.sk/


                                                  

                                                                                                                        
 
seminárov boli prítomný oboznámení s obsahom výzvy a v druhej časti spôsob a formu 
vypĺňania žiadostí o NFP a povinných príloh – opisu projektu a rozpočtu projektu. Prítomní 
zamestnanci implementačného odboru odpovedali na otázky v súvislosti s výzvou a s vypĺňaním 
žiadostí o NFP.  
 
● Okrem uvedeného mali možnosť žiadatelia položiť otázky týkajúce sa výzvy prostredníctvom 
e-mailovej adresy výzva_2007_2.1_02. N všetky otázky najneskôr do 10 dní boli žiadateľom 
zaslané odpovede. Celkom bolo takýmto spôsobom zodpovedané 25 žiadateľom na ich otázky 
  
● Žiadatelia využili možnosť aj telefonických konzultácií, ktorých bolo najviac, cca 110 
otázok cca 7 osobných konzultácií k otázkam týkajúcich sa výzvy. 
 
● FSR 28.01.2008 zverejnil v denníku PRAVDA informáciu o vyhlásených výzvach a o tom, že 
sa budú konať informačné semináre, pričom v informácii bolo uvedené kedy sa budú semináre 
konať a kde. Okrem toho v decembri 2008 na TA 3 bola relácia, v rámci ktorej boli verejnosti 
poskytnuté informácie možnostiach čerpania finančných prostriedkov z EUROFONDOV.  
 
● v októbri 2009 bola na TA relácia – Ľudia a región, kde bola verejnosti predstavená terénna 
sociálna práca v obciach 
 
● v októbri 2009 bol uverejnený príspevok generálnej riaditeľky FSR v mesačníku Zamestnanosť 
a sociálna inklúzia, ktorý bol zameraný na činnosť FSR 
 
 
2. HODNOTIACI PROCES 
 
Pred každou fázou hodnotiaceho procesu boli preškolení pracovníci , externí odborní 
hodnotitelia a aj členovia výberovej komisie. 
Základné informácie o výzve: 
          

Vyhlásenie výzvy 21.12.2007 

Predkladanie ŢoNFP od  20.02.2008 

Uzávierka výzvy  30.06.2008 – priebeţné hodnotenie výzvy 

Posudzované časové obdobie 
výzvy  

I. kolo hodnotenia – 20.02.2008-30.04.2008 
II. kolo hodnotenia – 01.05.2008 -30.06.2008 

Kontrola formálnej správnosti  
ţiadosti 

I. kolo hodnotenia – 05.05.2008-12.05..2008 
II. kolo hodnotenia-   05.07.2008-31.07.2008 

Odborné hodnotenie  I. kolo hodnotenia- 21.05.2008-31.05.2008 
II. kolo hodnotenia- 02.10.2008-07.10.2008 

Výberová komisia I. kolo hodnotenia – 19.06.2009 
II. kolo hodnotenia -  11.11.2008 

 

Schválenie správy z overenia 
postupov hodnotiaceho procesu 
a pokyn k zazmluvňovaniu 

 
I. kolo hodnotenia – 28.07.2008 
II. kolo hodnotenia – 23.01.2009 

Proces zazmluvňovania I. kolo hodnotenia September 2008 – november 2008 



                                                  

                                                                                                                        
 

II. kolo hodnotenia – február –apríl 2009 

 

 2.1 Kontrola formálnej správnosti ţiadostí  
 

V rámci  prvej fázy hodnotiaceho procesu – kontroly formálnej správnosti žiadostí o NFP bol: 
Počet doručených ţiadostí v rámci všetkých dvoch kôl hodnotenia:  168 žiadostí o NFP 
 

Samosprávny kraj Počet ţiadateľ 

Banskobystrický samosprávny kraj 59 

Košický samosprávny kraj 32 

Prešovský samosprávny kraj 46 

Trnava samosprávny kraj 5 

Nitriansky samosprávny kraj 19 

Trenčiansky samosprávny kraj 2 

Žilinský samosprávny kraj 5 

 
 
Počet neschválených ţiadostí pre formálne nedostatky:  
 
 

Poradie 
hodnotenia 

 
SPOLU 

Nesplnené 
kritéria 
úplnosti 

Nesplnené 
kritéria 

oprávnenosti 
I. kolo hodnotenie 11 5 6 

II. kolo hodnotenia 16 16 0 

 
Bohužiaľ sú žiadatelia, ktorí si nedôsledne prečítajú podmienky výzvy a predkladajú žiadosti 
o NFP, ktoré nie v riadne označenej obálke pre výzvu, prípadne nie sú vôbec zviazané, nečítajú si 
podmienky, pre ktoré môžu byť vyradení z hodnotiaceho procesu. Takouto podmienkou bola 
napríklad  podmienka maximálnej dĺžky realizácie projektu.  
V rámci výzvy boli vyzvaní  75 žiadatelia na doplnenie chýbajúcich náležitostí, z ktorých chýbali 
predovšetkým účtovná závierka, čestné vyhlásenie žiadateľa, potvrdenia z Daňového úradu, 
prípadne z poisťovní. a 4 nepredložilo žiadosť v súlade s výzvou.  
 

 2.2 Odborné hodnotenia ţiadostí  
 
V rámci odborného hodnotenia boli stanovené kritéria hodnotenia pre schválenie v hodnotiacich 
hárkoch.  Každá žiadosť musí dosiahnúť minimálne 60 % z počtu celkových bodov, pričom 
v rámci každého kritéria hodnotenia, ktorých je  päť,  minimálne 50 % podiel z počtu 
dosiahnuteľných bodov. Celkovo boli 2 kolá hodnotenia. Predmetom prvého kola hodnotenia 
bolo 67 žiadostí o NFP. Dostatočný počet bodov dosiahlo 63 žiadostí, ktorým bol navrhnutý 
NFP  výške NFP 86 399 316,60 Sk. 4 žiadostí o NFP boli navrhnuté na neschválenie. Nedosiahli 
vo všetkých kritériách hodnotenia minimálne 50 % z počtu možných dosiahnuteľných  bodov. 
V rámci druhého kola odborného hodnotenia bolo posudzovaných 72 žiadostí o nenávratný 



                                                  

                                                                                                                        
 
finančný príspevok. Celkom bolo navrhnutých na schválenie 65 žiadostí o NFP  v celkovej výške 
NFP 73 346 291,30 Sk. Sedem žiadostí o nenávratný finančný príspevok  navrhli externí odborní 
hodnotitelia na neschválenie, pretože nedosiahli vo všetkých kritériách hodnotenia minimálne 50 
% z počtu možných dosiahnuteľných  bodov. Odborné hodnotenie vykonávali externí odborní 
hodnotitelia v počte 10. Odborní hodnotitelia boli vybraní z databázy hodnotiteľov komisiou pre 
výber hodnotiteľov. 
Podľa výsledkov odborného hodnotenia vytvorili poradie žiadosti a navrhli komisii pre výber 
a schvaľovanie projektov na schválenie nasledovne: 
 
 

Poradie 
hodnotenia 

 
Termín 

Návrh na 
schválenie  

Návrh na 
neschválenie  

I. kolo hodnotenia 21.05.2008-
31.05.2008 

63 4 

II. kolo hodnotenia 02.10.2008-
07.10.2008 

65 7 

 
 

 2.3 Výber a schvaľovane ţiadostí o NFP 
 

Výberová komisia zasadala rovnako ako odborní hodnotitelia  dva krát. Pre prvé kolo hodnotenia  
19.06.2009 a pre druhé kolo hodnotenia  -  11.11.2008. Zo všetkých zasadnutí je spracovaná  
záverečná správa, ktorá bola schválené a tým bol schválený celý proces hodnotenia v rámci 
oboch kôl hodnotenia. Členovia výberovej komisie boli nominovaní z Ústredia práce, sociálnych 
vecí a rodiny, z Riadiaceho orgánu, z Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity. Ako 
pozorovatelia boli oslovení zástupcovia certifikačného orgánu MFSR. 
Pri svojej činnosti postupovali v zmysle platného štatútu a rokovacieho poriadku pre výberovú 
komisiu. Pred samotným schvaľovaním žiadostí o NFP prišlo k preškoleniu členov výberovej 
komisie a k  oboznámeniu členov výberovej komisie s výzvou, s predchádzajúcimi fázami 
hodnotenia, k oboznámeniu so Správou z formálnej kontroly správnosti žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok, so   Správou z odborného hodnotenia žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok.  
 
Počet schválených ţiadostí:  128  žiadostí o NFP Z tohto počtu schválených žiadostí o NFP 
bolo 54 žiadostí bolo schválených zaradených do zásobníka schválených žiadostí z dôvodu 
nedostatku finančných prostriedkov alokovaných na výzvu.  K podpísaniu Zmlúv o nenávratný 
finančný príspevok celkom v prípade 74  žiadateľov o NFP. 
 

Samosprávny kraj Počet ţiadateľ 

Banskobystrický samosprávny kraj 26 

Košický samosprávny kraj 8 

Prešovský samosprávny kraj 28 

Trnava samosprávny kraj 1 

Nitriansky samosprávny kraj 8 

Trenčiansky samosprávny kraj 1 



                                                  

                                                                                                                        
 

Žilinský samosprávny kraj 2 

 
 
V celkovej sume ţiadaného NFP:                                   237 813 260,98 Sk  
Celková výška NFP zazmluvnených ţiadostí o NFP    97 194 283,60 Sk / 3 226 259,16 €   
 
Komisia pre výber a schvaľovanie projektov zasadala v dvoch termínoch a v rámci svojich 
zasadnutí schválila  
 
 
 

Poradie 
hodnotenia 

 
Termín 

zasadnutia 
výberovej  
komisie 

Počet 
schválených 

ţiadostí 

Počet 
neschválených 

ţiadostí 

Počet 
ţiadostí, 

ktorým bol 
poskytnutý 

NFP 
I. kolo 
hodnotenia 

19.06.2008 63 4 63 

II. kolo 
hodnotenia 

11.11.2008 65 7 11 

 
Ale z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov schválila vytvorenie zásobníka schválených 
žiadostí . Ďalej schválila poskytnutie NFP pre 11 žiadateľov vo výške 10 794 967 SK  Poradie pre 
poskytnutie NFP bolo navrhnuté podľa počtu dosiahnutých bodov a zvyšné žiadosti bolo 
schválené zaradiť do zásobníka schválených žiadostí o NFP. 
V rámci prvého kola schvaľovania  bolo schválených 63 žiadostí o nenávratný finančný príspevok  
vo výške  86 399 316, 60 Sk. A 4 žiadosti neschválené. Okrem toho výberová komisia zobrala na 
vedomie presunutie  32 400 000,00 Sk z alokovaných finančných prostriedkov na výzvu do výzvy 
OPZaSI-FSR-2007/2.1/01, kde bol nedostatok finančných prostriedkov a nakoľko cieľom výzvy 
bolo podporiť pokračovanie pilotného Programu rozvoja komuntinej sociálnej práce bolo nutné 
finančné prostriedky presunúť.  
V rámci 2. kola výberu a schvaľovania bolo schválených 65 žiadostí o nenávratný finančný 
príspevok, ale len 11 žiadateľom malo schválené poskytnutie NFP. Ďalších 54 žiadateľov bolo 
zaradených do zásobníka schválených žiadostí o NFP. Po každom zasadnutí komisie pre výber 
a schvaľovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok boli vypracované záverečné správy. 
Nakoľko neboli identifikované žiadne nedostatky, FSR dostal schválenie správy z overenia 
postupov hodnotiaceho procesu a pokyn k zazmluvňovaniu. 
 

Poradie 
hodnotenia 

 
Dátum 

schválenia 
správy 

z overenia 
postupov 



                                                  

                                                                                                                        
 

I. kolo hodnotenia 28.07.2008 

II. kolo hodnotenia 23.01.2009 

 
 
Po schválení správy z overenia postupov hodnotiaceho procesu FSR oznámil všetkým 
žiadateľom formou oznámenia, či prišlo k schváleniu, prípadne neschváleniu žiadosti 
o nenávratný finančný príspevok. Žiadatelia, ktorí mali schválený nenávratný finančný príspevok 
s podmienkou úpravy rozpočtu boli vyzvaní na odstránenie nedostatkov a následne prišlo 
k zazmluvneniu projektov. 
 
Počet neschválených ţiadostí pre iné nedostatky: 
Nakoľko išlo o priebežnú výzvu, v prípade, že žiadosť nebola zaslaná v súlade s výzvou,  bola 
žiadateľovi zaslaná späť s tým, že bola možnosť  opätovného predloženia žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok. Takýchto žiadostí bolo 7. 
Bohužiaľ sú žiadatelia, ktorí si nedôsledne prečítajú podmienky výzvy a predkladajú žiadosti 
o NFP, ktoré nie v riadne označenej obálke pre výzvu, prípadne nie sú vôbec zviazané, nečítajú si 
podmienky, pre ktoré môžu byť vyradení z hodnotiaceho procesu. Takouto podmienkou bola 
napríklad  podmienka maximálnej dĺžky realizácie projektu.  
 
  
Počet schválených ţiadostí zameraných na MRK:  128 
 
Počet neschválených ţiadostí zameraných na MRK:  11 
 
Celková ţiadaná výška NFP:   237 813 260,98 Sk 
 
Celková schválená výška NFP:  97 194 967,00  SK 
 
Celková výška NFP zazmluvnených ţiadostí o NFP   97 194 967,00  ,30 Sk / 3 226 281,85 € 
 
Počet uzatvorených zmlúv o poskytnutí NFP počas jednotlivých mesiacov: 
 
 
 

 
Mesiac 

 

 
počet 

September 2008  6 

Október 2008 50 

November 2008 7 

Marec 2009 8 

Apríl 2009 3 

SPOLU 74 

 
Počet otázok na výzvu:  76 prostredníctvom e-mailu, cca 110 telefonických otázok a 7 
osobných konzultácií. 



                                                  

                                                                                                                        
 
 
Najčastejšie kladené otázky sa týkajú oblastí: 
Najčastejšie sa otázky týkali oprávnenosti výdavkov,  výšky spoluúčasti prijímateľa a výšky 
nepriamych výdavkov,  počtu možných pracovníkov, splnenia kvalifikačných predpokladov pre 
terénnych sociálnych pracovníkov a ich asistentov, výšky personálnych výdavkov pre týchto 
pracovníkov, oprávnenosti výdavkov. Ďalšou otázkou bola otázka názvu projektu a počtu 
znakov.  
 
 
3. IDENTIFIKÁCIA NEDOSTATKOV 
 
Pri predkladaní žiadostí o nenávratný finančný príspevok, počas výkonu formálnej kontroly, sme 
sa opakovane stretávali  s tým, že žiadatelia podceňovali usmernenie uvedené vo výzve, ako po 
formálnej stránke treba označiť obálku, nerozlišovali povinné prílohy a dožiadateľné prílohy, 
v prípade 2 prijímateľov neboli žiadosti podpísané štatutárnym zástupcom, žiadateľmi boli aj takí, 
ktorí mali podĺžnosti voči zdravotnej a sociálnej poisťovni a z toho dôvodu neboli oprávnení 
žiadatelia a napriek tomu, podávali žiadosť o nenávratný finančný príspevok., pričom vo výzve 
bol takýto žiadateľ jasne zadefinovaný ako neoprávnený, ale boli aj takí  žiadatelia, ktorí žiadosti 
nepredložili v súlade s podmienkami výzvy, neboli v pevnej väzbe, prípadne si v projekte uviedli 
dĺžku realizácie aktivít projektu nad možných 24 mesiacov.  
 
Výhodou tejto výzvy bolo, že bola priebežná a bolo možné, ak z vyššie uvedených dôvodov bola 
žiadosť žiadateľovi vrátená, mohol predkladateľ po odstránení nedostatkov opätovne žiadosť 
predložiť. Žiadosť dostala nové registračné číslo a bola predmetom ďalšieho kola hodnotenia.  
 

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

FSR neeviduje oficiálnu sťažnosť na proces predkladania a schvaľovania žiadostí o NFP.    
Zo strany žiadateľov sme dostali dotazy, na ktoré sme odpovedali písomne. Žiadosti 
o nenávratný finančný príspevok bolo možné predkladať od 20.02.2008. Na informačných 
seminároch bolo žiadateľom odporučené, aby čo najskôr predkladali svoje žiadosti o NFP, 
nakoľko bude priebežné hodnotenie žiadostí. Dotazy   sa týkali toho skutpočnosti, či bola 
žiadosť už postúpená do ďalšieho kola hodnotenia. 
  
   3. 2 Návrh opatrení na prevenciu pred opakovaním identifikovaných nedostatkov: 
K zverejneniu termínov informačných seminárov v denníku Pravda prišlo veľmi krátko pred  ich 
realizáciou, rovnako aj na webovej stránku FSR. Predpokladáme, že práve preto bola na  
informačných seminároch nižšia účasť  ako sme predpokladali, a to aj napriek tomu , že  sa 
podrobne preberalo vypĺňanie žiadostí o NFP a povinných príloh,  prezentovali sme základné 
podmienky poskytovania pomoci z ESF a pri vypĺňaní žiadosti o NFP dochádzalo k opakovaným 
chybám, ktorým sa dalo predísť, pokiaľ by sa boli žiadatelia zúčastnili informačných seminárov, 
prípadne osobných konzultácií. Preto do budúcna budeme zverejňovať informácie podobného 
charakteru v dostatočnom predstihu, aby mali žiadatelia možnosť sa pripraviť na prípadné 
informačné semináre. 
 



                                                  

                                                                                                                        
 
   3. 3 Ďalšie údaje, ktoré majú vypovedaciu schopnosť pre zhodnotenie danej výzvy: 
Realizácia aktivít vo výzve bola stanovená maximálne na dobu 24 mesiacov. Najviac prijímateľov 
a realizovaných aktivít je v oblastiach, kde sú ťažšie životné podmienky, horšia situácia na trhu 
práce, vyššia nezamestnanosť a preto tu  výkon terénnej sociálnej práce, práce v prirodzenom 
prostredí klienta, ktorým sú osoby sociálne vylúčené, ktorým hrozí sociálne vylúčenie, ale 
predovšetkým marginalizované rómske komunity má svoje miesto. Výzva je svojim zameraním  
veľmi potrebná Našim cieľom je terénnu sociálnu prácu dostať aj do oblastí, kde ešte nemá 
zastúpenie. FSR vydal v auguste 2009 publikáciu Úvod do štandardov terénnej sociálnej práce 
v obci s osobitným zreteľom na prácu s vylúčenými komunitami, ISBN 978-80-970110-0-0. 
Publikácia bola v priebehu septembra 2009 distribuovaná ku všetkým prijímateľom. Je určená pre 
terénnych sociálnych pracovníkov a ich asistentov. Svojim obsahom je nápomocná pri výkone 
terénnej sociálnej práce. 
 
 
Od 01.01.2009 sa žiadosti o nenávratný finančný príspevok  predkladajú cez verejný portál, takže 
žiadatelia budú musieť byť dôslední vo vzťahu k oprávnenosti žiadateľa tak, ako to budú mať 
zadefinované vo výzve. 


