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1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O VÝZVE 
 

       Cieľom správy je vyhodnotenie priebehu predkladania žiadostí o nenávratný finančný 
príspevok v rámci časovo uzavretej výzvy OP ZaSI – FSR – LPSI 2009/2.1/05.  

 Výzva bola vyhlásená 20.10.2009 a uzavretá dňa 21.12.2009.  
 

1.1 CIEĽ VYHLÁSENEJ VÝZVY :  

 

Cieľom výzvy je podpora novovznikajúcich lokálnych partnerstiev sociálnej inklúzie vymedzených 
v časti „Oprávnení žiadatelia“. Tieto subjekty majú svojou systematickou činnosťou napomáhať 
pri rozvoji a riešení problémov osôb a komunít ohrozených sociálnou exklúziou na miestnej 
a regionálnej úrovni. 
 
Zámerom je využiť synergický efekt vzájomnej spolupráce pri poskytovaní informácií, podpore a 
pomoci rozvoja lokality a odborného poradenstva v oblasti sociálnej inklúzie smerujúcej k aktívnemu 
zapájaniu sociálne vylúčených jedincov a komunít na riešení ich osobnej situácie aj situácie 
v komunite. 
 
Špecifické ciele sú zamerané na: 
 

• budovanie (podpora budovania) partnerstiev vytvorených za účelom podpory sociálnej 
inklúzie; 

• podpora a zlepšenie povedomia verejnosti vo vzťahu k sociálne vylúčeným jednotlivcom a 
skupinám, alebo ohrozených sociálnym vylúčením s osobitným zreteľom na marginalizované 
rómske komunity; 

• podpora riešenia sociálnej inklúzie marginalizovaných rómskych komunít na územiach tých 
vyšších územných celkov, kde je najväčšia koncentrácia osídlení marginalizovaných 
rómskych komunít; 

• zvýšenie účasti zainteresovaných strán pri identifikovaní a riešení problémov sociálnej 
inklúzie na regionálnej a miestnej úrovni podporou tvorby partnerstiev medzi územnou 
samosprávou, zamestnávateľmi, mimovládnymi organizáciami, verejnými službami 
zamestnanosti a pod.; 

• podpora aktivít LPSI na realizáciu strategických, akčných, komunitných plánov, programov 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja v oblasti sociálnej inklúzie (vrátane monitorovania a 
hodnotenia); 

• zvyšovanie profesionality pracovníkov a budovanie ľudských kapacít v oblasti sociálnej 
inklúzie. 

 
1.2 OPRÁVNENÉ AKTIVITY  

Rámcová aktivita 2.1.4: Podpora zvyšovania profesionality výkonu a budovania ľudských 
kapacít v oblasti sociálnej inklúzie. 
 

LOKÁLNE PARTNERSTVÁ SOCIÁLNEJ INKLÚZIE VYTVÁRANÉ NA MIESTNEJ ÚROVNI 
 
Napĺňanie Rámcovej aktivity bude podporované aktivitami, ktoré budú napomáhať sociálno - 



                                                  

                                                                                                                        
 
ekonomickému rozvoju lokality v súlade so strategickými a akčnými plánmi: 
 

• vzdelávanie v oblasti tvorby a strategického plánovania, realizácie a vyhodnocovania potrieb 
v predmetnej oblasti; 

• vytvorenie monitorovacieho systému pre vyhodnocovanie pokroku pri dosahovaní cieľov boja 
proti chudobe a sociálnej exklúzii vrátane jeho inštitucionálneho zabezpečenia; 

• aktivity zamerané na podporu rozvoja vedy a výskumu v oblasti chudoby a sociálneho 
vylúčenia ako aj sociálnej inklúzie vrátane sociálnej práce. 
 

LOKÁLNE PARTNERSTVÁ SOCIÁLNEJ INKLÚZIE VYTVÁRANÉ NA REGIONÁLNEJ 
ÚROVNI 
 
Napĺňanie Rámcovej aktivity bude podporované aktivitami, ktoré budú napomáhať sociálno - 
ekonomickému rozvoju lokality v súlade so strategickými a akčnými plánmi. Aktivity by mali 
byť rozvíjané hlavne v nasledujúcich oblastiach: 
 

• vzdelávanie v oblasti tvorby a strategického plánovania, realizácie a vyhodnocovania potrieb 
v predmetnej oblasti; 

• vytvorenie monitorovacieho systému pre vyhodnocovanie pokroku pri dosahovaní cieľov boja 
proti chudobe a sociálnej exklúzii vrátane jeho inštitucionálneho zabezpečenia; 

• aktivity zamerané na podporu rozvoja vedy a výskumu v oblasti chudoby 
a sociálneho vylúčenia ako aj sociálnej inklúzie vrátane sociálnej práce. 
 

1.3 OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA  
 
Oprávnenými žiadateľmi v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP 
ZaSI – FSR – LPSI 2009/2.1/05 sú: 

• novovznikajúce LPSI na miestnej úrovni t. j. na území miestnej samosprávy nižšej úrovne ako 
región, na území mikroregiónov a na území združení miest a obcí, ktorými sú právnické osoby 
zriadené zastupiteľstvami samospráv a inými kľúčovými organizáciami, občianskymi 
združeniami, neziskovými organizáciami, ktoré vo svojej územnej pôsobnosti iniciujú a 
aktívne podporujú procesy pri riešení sociálnych otázok; 

• LPSI na miestnej úrovni, t.j. na území miestnej samosprávy nižšej úrovne ako región, 
na území mikroregiónov a na území združení miest a obcí, ktoré vznikli po 01.01.2007 a nebol 
im poskytnutý nenávratný finančný príspevok v rámci výziev vyhlasovaných FSR; 

• novovznikajúce partnerstvá sociálnej inklúzie na regionálnej úrovni združujúce LPSI 
v územnej pôsobnosti regionálnej, t.j. na celom území vyšších územných celkov, kde je 
najväčšia koncentrácia osídlení marginalizovaných rómskych komunít. 

 
1.4 OPRÁVNENÉ CIEĽOVÉ SKUPINY 
 
Pre realizáciu aktivít projektu - s cieľom zabezpečovať sociálno - ekonomický rozvoj lokality v súlade 
so strategickými a akčnými plánmi - sú oprávnenými cieľovými skupinami: 
 

• zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálnej inklúzie vo verejnom aj 
v neverejnom sektore, najmä: 
- zamestnanci miest a obcí v regionálnej pôsobnosti LPSI; 

• zamestnanci inštitúcií verejnej správy; 



                                                  

                                                                                                                        
 

• výskumné pracoviská; 
• neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby; 
• občianske združenia; 
• partnerstvá, menovite: 

- lokálne partnerstvá sociálnej inklúzie na území miestnej samosprávy nižšej úrovne ako 
región, na území mikroregiónov, na území združení miest a obcí a ich zamestnanci (cieľová 
skupina len pre RZPSI). 

 
1.5 MIESTO REALIZÁCIE PROJEKTU  
 
LOKÁLNE PARTNERSTVÁ SOCIÁLNEJ INKLÚZIE NA MIESTNEJ ÚROVNI 
 
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; 
– Žilinský; 
– Banskobystrický; 
– Košický; 
– Prešovský. 
 
LOKÁLNE PARTNERSTÁ SOCIÁLNEJ INKLÚZIE NA REGIONÁLNEJ ÚROVNI 
 
Oprávneným miestom realizácie projektov na úrovni NUTS III je územie samosprávnych krajov 
spadajúcich pod cieľ Konvergencia, kde je najväčšia koncentrácia osídlení marginalizovaných 
rómskych komunít, t.j. samosprávny kraj: 
– Banskobystrický; 
– Košický; 
– Prešovský. 
 
1.6 DĹŽKA TRVANIA PROJEKTU 
 
Minimálna dĺžka realizácie projektu je stanovená na 18 mesiacov. 
Maximálna dĺžka realizácie projektu je stanovená na 24 mesiacov od začatia realizácie projektu. 
 
1.7  FINANCOVANIE  
 
Výška pomoci: 
Alokácia finančných prostriedkov v rámci tejto výzvy: 975 000 € 
Limity pomoci: 
Minimálna výška pomoci na jeden projekt: 80 000 € 
Maximálna výška pomoci na jeden projekt: 112 000 € 
 
Štruktúra financovania celkových oprávnených výdavkov na projekt: 
A. Spolufinancovanie z ESF: 80,75 % 
B. Spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu: 14,25% 
C. Spolufinancovanie zo zdrojov žiadateľa: 5 % 



                                                  

                                                                                                                        
 
Spolu 100 % 
    

1. 8 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 tzv. „balíku výzvy“, 
ktorý obsahuje okrem výzvy aj žiadosť o nenávratný finančný príspevok, príručku pre žiadateľa, 
operačný program a programový manuál, vzoru zmluvy o poskytnutí NFP, hodnotiace a výberové 
kritériá, štatút a rokovací poriadok výberovej komisie a manuál pre informovanie a publicitu 
na webovej stránke FSR: www.fsr.gov.sk, v časti programové obdobie 2007-2013/výzvy. 
 
Potenciálni žiadatelia zasielali svoje otázky na mailovú adresu vyzva@fsr.gov.sk alebo priamo 
telefonovali na kontaktné telefónne čísla. V obidvoch prípadoch dostávali na svoje otázky odpovede 
obratom, najneskôr však do 7 dní od ich prijatia. Otázky sa týkali najmä oprávnenosti žiadateľov. 
Potenciálni žiadatelia sa mohli vo svojich regiónoch obracať s otázkami k výzve aj na zamestnancov 
regionálnych poradenských centier ESF. 
 
K výzve sa uskutočnili informačné semináre v Banskej Bystrici dňa 19.11.2009 s počtom účastníkov 
19, v Nitre dňa 20.11.2009 s počtom účastníkov 23, v Košiciach dňa 25.11.2009 s počtom účastníkov 
25 a v Prešove dňa 26.11.2009 s počtom účastníkov 18. Informáciu o realizovaných informačných 
seminároch FSR zverejnil na web stránke FSR dňa 9.11.2009. Organizačne a aj po obsahovej stránke 
semináre zabezpečovali pracovníci implementačného odboru a odboru metodík, analýz a hodnotenia 
dopadov. V prvej časti informačných seminárov boli prítomní oboznámení s obsahom výzvy 
a v druhej časti so spôsobom a formou vypĺňania žiadostí o NFP a povinných príloh – opisu projektu 
a rozpočtu projektu. Zamestnanci FSR odprezentovali vzhľadom na nedostatky, identifikované 
pri predkladaní žiadostí v rámci predchádzajúcich výziev, vypĺňanie vzorovej ŽoNFP na verejnom 
portáli ITMS. 
 

2. PROCES SCHVAĽOVANIA ŽIADOSTÍ O NFP 
 

Pred každou fázou procesu schvaľovania žiadostí o NFP boli preškolení zamestnanci, odborní 
hodnotitelia, aj členovia výberovej komisie. 
          
Vyhlásenie výzvy 20.10.2009 
Predkladanie ŽoNFP od  20.10.2009 
Uzávierka výzvy  21.12.2009  
Posudzované časové obdobie výzvy  20.10.2009 - 21.12.2009 
Kontrola formálnej správnosti  
žiadosti 

05.01.2010 -    11.02.2010 

Odborné hodnotenie  15.02.2010 
Výberová komisia 12.03.2010 (prvé zasadnutie dňa 26.2.2010 bolo zrušené, 

nakoľko komisia nebola uznášaniaschopná)  
Schválenie správy z overenia 
postupov hodnotiaceho procesu 
a pokyn k zazmluvňovaniu 

08.04.2010 

Proces zazmluvňovania máj 2010 – jún 2010 
 

 



                                                  

                                                                                                                        
 
2.1 Kontrola formálnej správnosti žiadostí o NFP 

 
V rámci  prvej fázy procesu schvaľovania žiadostí o NFP – kontroly formálnej správnosti žiadostí 
o NFP bolo doručených 16 žiadostí o NFP, z týchto neboli splnené kritériá oprávnenosti u 10 ŽoNFP – 
žiadatelia nezadali povinné merateľné ukazovatele. 
     
2.2 Odborné hodnotenia žiadostí o NFP 
 
V rámci odborného hodnotenia musela každá žiadosť dosiahnuť minimálne 60 % z celkového počtu 
bodov, pričom v rámci každej skupiny hodnotiacich kritérií (ktorých je päť), minimálne 50 % 
z maximálneho počtu bodov v skupine.  
Predmetom hodnotenia bolo 6 žiadostí o NFP. Schválené boli všetky žiadosti, z toho bola jedna 
žiadosť schválená bez pripomienok, 2 žiadosti boli schválené s podmienkou presunu položiek 
rozpočtu a 3 žiadosti boli schválené s podmienkou úpravy rozpočtu. 
Uvedené  žiadosti boli schválené v celkovej výške NFP 545 145,34 EUR.  
 
Proces schvaľovania žiadostí podľa jednotlivých samosprávnych krajov: 
 
 Počet žiadostí podľa samosprávnych krajov 
Samosprávne kraje TT TN NR BB PO KE Spolu 
Prijaté žiadosti 2 2 1 2 5 4 16 
Schválené žiadosti bez pripomienok 1      1 
Schválené žiadosti s podm. presunu 
položiek rozpočtu 

  1  1  2 

Schválené žiadosti s podm. úpravy 
rozpočtu 

 1    2 3 

Neschválené žiadosti 1 1  2 4 2 10 
 
Aj napriek uskutočneným informačným seminárom, najvyšší počet neschválených žiadostí bol 
z krajov: Banskobystrický, Prešovský, Košický. Vo všetkých uvedených krajoch je najväčšia 
koncentrácia osídlení marginalizovaných rómskych komunít. 
 

2.3 Výber a schvaľovane žiadostí o NFP 
 

Výberová komisia zasadala celkovo 2 x.  
Prvé zasadnutie výberovej komisie bolo zvolané na 26.2.2010, nakoľko však nebola komisia 
uznášaniaschopná, zasadnutie bolo zrušené. Opätovne komisia zasadala 12.3.2010.  
Zo zasadnutia výberovej komisie bola spracovaná záverečná správa.  
Členovia výberovej komisie boli nominovaní ministerkou práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 
republiky. Ako pozorovatelia sa zúčastnili zástupcovia certifikačného orgánu a RO pre OP ZaSI. 
Členovia výberovej komisie a pozorovatelia postupovali pri svojej činnosti v zmysle platného štatútu 
a rokovacieho poriadku výberovej komisie. Pred samotným procesom výberu žiadostí o NFP predseda 
výberovej komisie oboznámil členov výberovej komisie s výzvou a predchádzajúcimi fázami 
schvaľovania žiadostí o NFP (Správou z  kontroly formálnej správnosti žiadostí o nenávratný finančný 
príspevok a Správou z odborného hodnotenia žiadostí o nenávratný finančný príspevok).  
 



                                                  

                                                                                                                        
 
Po ukončení zasadnutia výberovej komisie overil RO pre OP ZaSI správnosť postupov hodnotiaceho 
procesu na FSR a poveril FSR na overenie podmienok poskytnutia pomoci u prijímateľov a vydanie 
rozhodnutí o schválení/neschválení žiadostí o NFP. 
 
Celková žiadaná výška NFP: 1 641 855,72 €  
 
Celková schválená výška NFP:  545 145,34  € 
 
Neposkytnuté finančné prostriedky z alokácie vo výške 429 854,66 € odporučila výberová komisia 
použiť na ďalšiu výzvu pre regionálne združenia partnerstiev sociálnej inklúzie a LPSI, nakoľko 
v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia je plánovaný počet vytvorených 
lokálnych partnerstiev 36.  
Celková výška NFP zazmluvnených žiadostí o NFP:  573 837,2 €   
Počet uzatvorených zmlúv o poskytnutí NFP: 6 
 

3. IDENTIFIKÁCIA NEDOSTATKOV 
 

Pri predkladaní žiadostí o nenávratný finančný príspevok sa FSR stretával najmä s tým, že žiadatelia 
podceňovali precízne vyplnenie očakávaných hodnôt merateľných ukazovateľov podľa podmienok 
výzvy na predkladanie žiadostí o NFP. Z dôvodu nezadania všetkých povinných merateľných 
ukazovateľov bolo vyradených až 10 žiadostí o NFP. 
 

 3.1 Analýza sťažností žiadateľov o NFP v súvislosti s procesom predkladania     
schvaľovania žiadostí o NFP: 

 
FSR neeviduje oficiálnu sťažnosť na proces predkladania a schvaľovania žiadostí o NFP.    
 
   3. 2 Návrh opatrení na prevenciu pred opakovaním identifikovaných nedostatkov: 
 
Odporúčame podrobnejšie zadefinovať povinne vypĺňané merateľné ukazovatele, jasnejšie 
odkomunikovať povinne vypĺňané ukazovatele a požiadať CKO o sprehľadnenie systému zadávania 
merateľných ukazovateľov k výzve. 
 
 


