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1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O VÝZVE 

 

Cieľom správy je vyhodnotenie priebehu predkladania ţiadostí o nenávratný finančný 

príspevok v rámci uzavretej priebeţnej výzvy OP ZaSI – FSR – 2009/2.3/03.  

Výzva bola vyhlásená 6.4.2009. Táto výzva bola uzavretá vo vzťahu k oprávneným 

ţiadateľom.  

 

1.1 CIEĽ VYHLÁSENEJ VÝZVY:  
 

Cieľom výzvy je riešenie problémov SR na trhu práce so zámerom zvyšovania 

dostupnosti a skvalitňovania sluţieb zameraných na podporu zosúladenia rodinného a 

pracovného ţivota. Harmonizovanie rodinného a pracovného zázemia je základným 

predpokladom pre plnohodnotné zapojenie potenciálnej pracovnej sily na trhu práce. 

Špecifické ciele sú zamerané na: 

 

 Integrácia a udrţania sa na trhu práce pre osoby s rodinnými povinnosťami 

 Vytváranie nových pracovných príleţitostí pre osoby s rodinnými povinnosťami 

 Zlepšenie sociálnych sluţieb so zameraním na zosúladenie pracovného a rodinného 

ţivota  

 Zvýšenie účasti na vzdelávaní a príprave pre trh práce osôb s rodinnými povinnosťami 

 

1.2 OPRÁVNÉNÉ AKTIVITY  

 

 Poskytovanie informácií, poradenstva a sprevádzanie klienta v súvislosti s riešením 

jeho nepriaznivej situácie na trhu práce. 

 Mobilizácia zamestnávateľov v záujme vytvárania flexibilných foriem pracovných 

miest. 

 Zvýšenie pracovnej mobility klienta a jeho schopnosť zosúladiť rodinný a pracovný 

ţivot. 

 Zabezpečenia inovatívnych foriem starostlivosti o blízke osoby počas školiacich 

a vzdelávacích aktivít. 

 Minimalizovanie individuálnych rizík spojených so zosúladením pracovného 

a rodinného ţivota. 

 

1.3 OPRÁVNENÍ ŢIADATELIA  

 

Oprávnenými ţiadateľmi v rámci výzvy na predkladanie ţiadostí o nenávratný finančný 

príspevok OP ZaSI – FSR – 2009/2.3/03 sú:  



                                                  

                                                                                                                        
 

- štátne rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené v súlade so zákonom č. 

523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov; 

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

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

zriadení, Občianskym zákonníkom č. 40/ 1964 Zb. v znení neskorších predpisov    

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

 VÚC a úrady samosprávneho kraja, zákon  č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších  

územných celkoch; 

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

občanov; 

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

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

neziskových organizáciách 

 

1.4 OPRÁVNENÉ CIEĽOVÉ SKUPINY 

 

Oprávnenými cieľovými skupinami v rámci výzvy na predkladanie ţiadostí o nenávratný 

finančný príspevok OP ZaSI – FSR –  2009/2.3/03 sú:  

 

 osoby s rodinnými povinnosťami; 

 ţeny z etnických minorít; 

 zamestnávatelia, SZČO; 

 malí a strední podnikatelia; 

 partneri, ktorých problémy sú riešené príslušným projektom. 

 

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 6 mesiacov.  

Ţiadateľ je povinný realizovať projekt a oprávnené výdavky maximálne do 18 

mesiacov od začatia realizácie projektu. 

 

 



                                                  

                                                                                                                        
 

1.7  FINANCOVANIE  

 

Limity pomoci: 

Minimálna výška pomoci na jeden projekt: 
30 000 EUR 

 

Maximálna výška pomoci na jeden projekt:  100 000 EUR 

 

Výška pomoci: 

Indikatívna alokácia finančných prostriedkov v rámci tejto výzvy 

k termínu 08.06.2009: 

1 994 743  

EUR
  

 

 

Štruktúra financovania celkových oprávnených výdavkov na projekt: 

Štátne rozpočtové a príspevkové organizácie 

A. Spolufinancovanie z ESF: 85 % 

B. Spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu: 15 % 

 

Ostatní ţiadatelia  

A. Spolufinancovanie z ESF: 85 % 

B. Spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu: 10 % 

C. Spolufinancovanie zo zdrojov ţiadateľa:   5 % 

 

    

2 PROCES ZABEZPEČENIA INFORMOVANOSTI A PUBLICITY   

    

V súvislosti s vyhlásením výzvy bolo zabezpečené informovanie moţných ţiadateľov 

o podmienkach a moţnostiach ako sa uchádzať o nenávratný finančný príspevok zverejnením 

výzvy, ţiadosti o nenávratný finančný príspevok, príručky pre ţiadateľa, 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.  

● 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 moţných pracovníkov, výšky personálnych výdavkov, 

oprávnenosti výdavkov. Ďalšou otázkou bola otázka názvu projektu a počtu znakov.  

● prostredníctvom informačných seminárov prítomní zamestnanci implementačného odboru 

odpovedali na otázky v súvislosti s výzvou a s vypĺňaním ţiadostí o NFP Informáciu 

o realizovaných informačných seminároch FSR zverejnil na web stránke. Organizačne a po 

obsahovej stránke semináre zabezpečovali pracovníci implementačného odboru..  

● okrem uvedeného mali moţnosť ţiadatelia poloţiť otázky týkajúce sa výzvy 

prostredníctvom e-mailu. N všetky otázky boli ţiadateľom zaslané odpovede najneskôr do 7 

dní. 

 

 

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


                                                  

                                                                                                                        
 

2. HODNOTIACI PROCES 

 

Pred kaţdou fázou hodnotiaceho procesu boli preškolení pracovníci , externí odborní 

hodnotitelia aj členovia výberovej komisie. 

          

Vyhlásenie výzvy 06.04.2009 

Predkladanie ŢoNFP od  06.04.2009 

Uzávierka výzvy  08.06.2009 

Posudzované časové obdobie 

výzvy  
06.04.2009 – 04.07.2009 

Kontrola formálnej správnosti  

ţiadosti 
17.07.2009 – 19.11.2009 

Odborné hodnotenie  24.11.2009 – 30.11.2009 

Výberová komisia 10.12.2009 

Schválenie správy z overenia 

postupov hodnotiaceho procesu 

a pokyn k zazmluvňovaniu 

04.01.2010 

Proces zazmluvňovania December 2009 - súčasnosť 

 

 2.1 Kontrola formálnej správnosti ţiadostí  

 

V rámci prvej fázy hodnotiaceho procesu – kontroly formálnej správnosti ţiadostí 

o NFP bol: 

Počet doručených ţiadostí v rámci všetkých troch kôl hodnotenia: 75 ţiadostí o NFP 

 

Počet ţiadostí o NFP, ktoré splnili podmienky kontroly formálnej správnosti:: 52 
ţiadostí o NFP.  

 

Samosprávny kraj Počet ţiadateľ 

Banskobystrický samosprávny kraj 13 

Košický samosprávny kraj 8 

Prešovský samosprávny kraj 4 

Trnava samosprávny kraj 4 

Nitriansky samosprávny kraj 9 

Trenčiansky samosprávny kraj 4 

Ţilinský samosprávny kraj 7 

Košický, Banskobystrický, Trnavský 

samosprávny kraj 
1 

Trnavský, Košický, 

Banskobystrický, Ţilinský, 

Nitriansky, Prešovský, Trenčiansky 

samosprávny kraj 

1 

Európska rómska pracovná agentúra 1 

 



                                                  

                                                                                                                        
 

Počet schválených ţiadostí zameraných na MRK: 0 

Počet neschválených ţiadostí zameraných na MRK: 7 

 

Celkové výdavky ţiadostí o NFP: 6 127 546,49 EUR 

Celková poţadovaná výška NFP: 5 819 232,18 EUR 

 

Počet neschválených ţiadostí pre formálne nedostatky:  

 

Z celkového počtu prijatých ţiadosti o NFP 75 splnilo podmienky kontroly formálnej 

správnosti 52 ţiadostí. Z toho pri 13 ţiadostiach bola vyuţitá moţnosť doplnenia chýbajúcich 

náleţitostí. 

Počet ţiadostí o NFP v počte 23 nesplnili podmienky kontroly formálnej správnosti. 

Pri kontrole formálnej správnosti ţiadostí o NFP boli ţiadatelia vyradení z ďalšieho 

procesu schvaľovania ŢoNFP z dôvodu, ţe si vybrali ukazovatele v rozpore s príručkou pre 

ţiadateľa. Generálna riaditeľka FSR dňa 21.10.2009 poţiadala MPSVR SR o usmernenie 

postupu v prípade otázky z Kontrolného zoznamu pre kontrolu formálnej ţiadosti o NFP 

k overovaniu kritérií oprávnenosti. Dňa 27.10.2009 generálna riaditeľka FSR obdrţala 

stanovisko, na základe ktorého sa konštatuje, ţe chyba nenastala na strane ţiadateľa, ale na 

strane verejného portálu. Počas vyhlásenia výzvy došlo opakovane k výpadku indikátorov vo 

verejnom portáli ITMS, čo viedlo aj k predĺţeniu výzvy. O tom, ţe v danom čase pretrvávali 

problémy pri odosielaní ŢoNFP cez verejný portál svedčí aj Ţiadosť o vydanie usmernenia 

RO k predĺţeniu výziev vyhlásených FSR (list 3615/2009) z dôvodu technickej poruchy – 

výpadu internetu v DATACENTRE ako aj e-maily a telefonické oznámenia o problémoch 

s verejným portálom ITMS od prijímateľov.  

10 ţiadostí o NFP vzhľadom k horeuvedenej skutočnosti boli posunuté do stavu pre 

hodnotenie. Tieto nezrovnalosti v indikátoroch, zapríčinené nie správnou funkčnosťou 

verejného portálu ITMS budú na základe doporučenia MPSVR SR pri podpise Zmluvy 

s prijímateľom.  

 

 2.2 Odborné hodnotenia ţiadostí  

 

V rámci odborného hodnotenia boli stanovené kritéria hodnotenia pre schválenie 

v hodnotiacich hárkoch. Kaţdá ţiadosť musí dosiahnuť minimálne 60 % z počtu celkových 

bodov, pričom v rámci kaţdého kritéria hodnotenia, ktorých je päť, minimálne 50 % podiel 

z počtu dosiahnuteľných bodov.  

 

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 

52 11 41 

 



                                                  

                                                                                                                        
 

11 projektov splnilo poţiadavku hodnotenia projektov a dosiahlo minimálne 

stanovený celkový počet bodov vo výške 60 % a celkový stanovený počet bodov za jednotlivé 

skupiny hodnotiacich kritérií vo výške 50 %. 

41 hodnotených projektov nesplnilo stanovený celkový počet bodov, resp. nesplnilo 

hranicu získania 50 % bodov za jednotlivé skupiny hodnotiacich kritérií. 

Hodnotitelia navrhli schváliť 11 hodnotených ţiadostí. 

Hodnotitelia navrhli 41 ţiadostí o NFP neschváliť, z dôvodu, ţe ţiadosti boli zle 

spracované po obsahovej stránke, predloţené povinné prílohy ţiadosti o NFP neboli úplné 

a právoplatné v zmysle podmienok definovaných vo výzve alebo merateľné ukazovatele 

neboli definované v zmysle podmienok definovaných vo výzve. 

Celková navrhovaná výška NFP hodnotiteľmi pre ţiadosti o NFP podaných v rámci 

výzvy OP ZaSI - FSR - 2009/2.3/03 a odporúčaná SORO-om na schválenie bola 934 141,74 

EUR. 

 

 2.3 Výber a schvaľovane ţiadostí o NFP 

 

Výberová komisia zasadala dňa 10.12.2009. Zo zasadnutia je spracovaná záverečná 

správa, ktorá bola schválené, a tým bol schválený celý proces 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. 

Výberová komisia zasadala prvýkrát. 

Pri svojej činnosti postupovali v zmysle platného štatútu a rokovacieho poriadku pre 

výberovú komisiu. Pred samotným schvaľovaním ţiadostí o NFP prišlo k oboznámeniu 

členov výberovej komisie s výzvou, s predchádzajúcimi fázami hodnotenia, k oboznámeniu 

so Správou z formálnej kontroly správnosti ţiadosti o nenávratný finančný príspevok, so 

Správou z odborného hodnotenia ţiadosti o nenávratný finančný príspevok.  

V rámci rokovania bolo celkom posúdených z predmetnej výzvy 52 ţiadostí 

o nenávratný finančný príspevok a prešli kontrolou formálnej správnosti ţiadosti o nenávratný 

finančný príspevok a následne boli následne hodnotené hodnotiteľmi v termíne od 24.11.2009 

- 30.11.2009. 

Po prerokovaní Súhrnnej správy z odborného hodnotenia Výberová komisia prijala 

uznesenie, ktorým schválila hlasovaním prítomných členov s hlasovacím právom 

jednohlasne:  

- poskytnutie NFP  v celkovej výške 934 141,74 EUR 

- schváliť jednotlivé ŢoNFP v takej výške ako navrhli odborní hodnotitelia, 

- neschváliť 41 ŢoNFP  z dôvodu nedosiahnutia minimálneho stanoveného počtu 

bodov. 

Na základe vyššie uvedeného je moţné konštatovať, ţe v rámci výzvy OP ZaSI – FSR 

- 2009/2.3/03 bolo celkom schválených 11 ţiadostí o nenávratný finančný príspevok 

v celkovom objeme finančných prostriedkov 934 141,74 EUR. Alokácia na predmetnú výzvu 

bola 1 994 743 EUR.  

 



                                                  

                                                                                                                        
 

Po schválení správy z overenia postupov hodnotiaceho procesu FSR oznámil všetkým 

ţiadateľom formou oznámenia, či prišlo k schváleniu, prípadne neschváleniu ţiadosti 

o nenávratný finančný príspevok. Ţiadatelia, ktorí mali schválený nenávratný finančný 

príspevok s podmienkou úpravy rozpočtu boli vyzvaní na odstránenie nedostatkov a následne 

sa prejde k zazmluvneniu projektov. 

Celková schválená výška NFP: 934 141,74 EUR 

Celková výška NFP zazmluvnených ţiadostí o NFP: 0 

 

3. IDENTIFIKÁCIA NEDOSTATKOV 

 

Pri kontrole formálnej správnosti ţiadostí o NFP boli ţiadatelia vyradení z ďalšieho 

procesu schvaľovania ŢoNFP z dôvodu, ţe si vybrali ukazovatele v rozpore s príručkou pre 

ţiadateľa. Niektorí ţiadatelia podceňovali usmernenie uvedené vo výzve, ako napr. formálne 

označenie obálky, nerozlišovanie povinných príloh a doţiadateľných príloh, chýbajúce 

podpisy štatutárnych zástupcov, uvedenie neoprávnených cieľových skupín, neoverené, príp. 

neaktuálne dokumenty, chýbajúce komentáre k rozpočtu, kópie ţiadosti o NFP neboli totoţné 

s originálom ţiadosti o NFP. Pri zaslaní neúplnej ţiadosti boli najčastejšie vyzvaní na 

doplnenie dokladu potvrdzujúceho právnu subjektivitu ţiadateľa (doklad o predelení IČO) nie 

staršieho ako 3 mesiace ku dňu predloţenia ŢoNFP a účtovnej závierky za posledné ukončené 

účtovné obdobie.  

 

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

 

 FSR neeviduje oficiálnu sťaţnosť na proces predkladania a schvaľovania ţiadostí 

o NFP.  

 

   3. 2 Návrh opatrení na prevenciu pred opakovaním identifikovaných nedostatkov 

 

K zverejneniu termínov informačných seminárov prišlo veľmi krátko pred ich 

realizáciou, rovnako aj na webovej stránku FSR. Predpokladáme, ţe práve preto bola na 

informačných seminároch niţšia účasť ako sme predpokladali, a to aj napriek tomu , ţe sa 

podrobne preberalo vypĺňanie ţiadostí o NFP a povinných príloh, sme prezentovali základné 

podmienky poskytovania pomoci z ESF a pri vypĺňaní ţiadosti o NFP dochádzalo 

k opakovaným chybám, ktorým sa dalo predísť, pokiaľ by sa boli ţiadatelia zúčastnili 

informačných seminárov, prípadne osobných konzultácií. Preto do budúcna budeme 

zverejňovať informácie podobného charakteru v dostatočnom predstihu, aby mali ţiadatelia 

moţnosť sa pripraviť na prípadné informačné semináre, resp. o moţnostiach osobných 

konzultácií budeme ţiadateľov informovať priamo vo výzve. 

 

   3. 3 Ďalšie údaje, ktoré majú vypovedaciu schopnosť pre zhodnotenie danej výzvy 

 

Realizácia aktivít vo výzve bola stanovená maximálne na dobu 18 mesiacov. Najviac 

prijímateľov a realizovaných aktivít je v oblastiach, kde sú ťaţšie ţivotné podmienky, horšia 

situácia na trhu práce, vyššia nezamestnanosť, a preto podpora sociálnej prevencie, práce 



                                                  

                                                                                                                        
 

v prirodzenom prostredí klienta - osôb sociálne vylúčených, príp. tých, ktorým hrozí sociálne 

vylúčenie, ale predovšetkým marginalizovaných rómskych komunít, má svoje miesto.  

 

Od 01.01.2009 sa ţiadosti o nenávratný finančný príspevok predkladajú cez verejný 

portál, takţe ţiadatelia budú musieť byť dôslední vo vzťahu k oprávnenosti ţiadateľa tak, ako 

to budú mať zadefinované vo výzve.  

 


