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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 – 2008/3.2/03.  

Výzva bola vyhlásená 22.09.2008. Táto výzva bola uzavretá vo vzťahu k oprávneným 
žiadateľom.  

 

 

1.1 CIEĽ VYHLÁSENEJ VÝZVY:  
 

Cieľom výzvy je poskytnúť systematickú podporu osobám ohrozeným sociálnym vylúčením 

alebo sociálne vylúčeným prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným 

zreteľom na marginalizované rómske komunity. Výzva na úrovni opatrenia podporuje sociálnu 

inklúziu, rodovú rovnosť, zosúladenie pracovného a rodinného života v Bratislavskom samosprávnom  

kraji. 

 

Ciele sú zamerané na tieto opatrenia: 

 

- podporiť podmienky na zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzických osôb a ich 

rodín viesť samostatný život, podporovať ich integráciu do spoločnosti, predchádzať 

sprievodným negatívnym faktorom, ktoré bránia prístupu resp. zatvoreniu ohrozeným 

a marginalizovaným skupinám na trhu práce a predchádzať sociálnemu vylúčeniu fyzických 

osôb, rodín a komunít, a to najmä prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti, zvyšovania 

ich dostupnosti, kvality a efektivity, ako aj rozvoja ľudských zdrojov vylúčených osôb 

a poskytovateľov služieb starostlivosti a opatrení. 

- predchádzať sociálnemu vylúčeniu prostredníctvom poskytovania sociálnych služieb 

a opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately. 

V rámci tohto opatrenia sa bude podporovať aj zlepšenie povedomia verejnosti vo vzťahu 

k marginalizovaným komunitám a iným marginalizovaným skupinám populácie. 

- riešenie problémov SR na trhu práce so zámerom zvyšovania dostupnosti a skvalitňovania 

služieb zameraných na podporu zosúladenia rodinného a pracovného života. Harmonizovanie 

rodinného a pracovného zázemia je základným predpokladom pre plnohodnotné zapojenie 

potenciálnej pracovnej sily na trhu práce.  

 

 

 

1.2 OPRÁVNENÉ AKTIVITY  

 

Rámcová aktivita: 3.2.1  Podpora zvyšovania dostupnosti a efektivity služieb starostlivosti 

(sociálnych služieb a opatrení sociálnoprávnej ochrany  a sociálnej kurately), ktoré zlepšujú 

prístup ohrozených a marginalizovaných skupín populácie na trh práce a do spoločnosti .  

Ciele rámcovej aktivity sú napĺňané uvedenými podaktivitami: 



                                                  

                                                                                                                        
 

Podaktivity: 

 

 sociálne alebo výchovné programy pred a po prepustení mladistvého a mladého 

dospelého z rôznych typov  zariadení  a po ukončení náhradnej starostlivosti 

(pestúnska starostlivosť, náhradná osobná starostlivosť) zamerané na adaptáciu, 

integráciu, pracovné uplatnenie  a uľahčenie vstupu na trh práce 

 resocializačné programy pre mladistvých, alebo plnoletých vykonávané v rôznych 

typoch zariadení alebo po prepustení z  rôznych typov zariadení (napr. resocializačné 

stredisko) a po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody, z výkonu väzby, pre 

podmienečne odsúdených a pod. zamerané na adaptáciu, integráciu, pracovné 

uplatnenie  a uľahčenie vstupu na trh práce 

 motivačné programy k aktívnemu prístupu pri hľadaní zamestnania a k získavaniu 

alebo udržaniu pracovných zručností a spôsobilostí  

 programy zamerané na obnovu a úpravu rodinných pomerov s cieľom obmedziť  

a odstrániť negatívne vplyvy a uľahčiť vstup na trh práce plnoletých osôb 

a mladistvých 

 sieťovanie služieb starostlivosti v regiónoch vrátane služieb zameraných na kontinuitu 

sociálnej a zdravotnej starostlivosti pri dlhodobej odkázanosti na pomoc inej osoby 

 podpora nedostatkových a  inovatívnych sociálnych služieb nízkoprahového 

charakteru a špecifických opatrení a programov zameraných na aktiváciu vnútorných 

zdrojov fyzických osôb, na pomoc pri napájaní na vonkajšie zdroje pomoci a                  

na predchádzanie sociálnemu vylúčeniu a vylúčeniu na trhu práce (napr. aktivity 

nízkoprahového charakteru, streetwork). 

 

1.3 OPRÁVNENÍ ŢIADATELIA  

 

Opravnenými žiadateľmi v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný 

príspevok OP ZaSI – FSR –  2008/3.2/03 sú:   

 

- štátne rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené v súlade so zákonom NR SR 

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, založené 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 NRSR č. 302/2001 Z.z. o samospráve 

vyšších  územných celkoch, 

 občianske zdruţenia v súlade so zákonom SNR č. 83/1990 Z.z. o združovaní 

občanov, 

 nadácie
1
 založené v súlade so zákonom NR SR č. 34/ 2002 Z.z. o nadáciách, 

                                                 
1
 Za oprávnených žiadateľov sa na účely tejto výzvy považujú nadácie, ktoré majú v svojom štatúte uvedený 

predmet činnosti, ktorý korešponduje s cieľmi daného opatrenia OP ZaSI  

 



                                                  

                                                                                                                        
 

 neziskové organizácie, založené v súlade so zákonom NR SR č. 213/1997 Z.z.  o 

neziskových organizáciách; 

 iné organizácie a to: 

 Slovenský červený kríž, 

 UNDP (United Nations Development Programme), 

 Inštitúcie, ktoré vykonávajú opatrenia podľa zákona č. 305/2005 Z.z. 

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

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

 

 

1.4 OPRÁVNENÉ CIEĽOVÉ SKUPINY 

 

Cieľové skupiny sú marginalizované komunity (najmä obyvatelia segregovaných 

a separovaných rómskych komunít), dlhodobo nezamestnaní a znevýhodnené skupiny 

nezamestnaných (napr. nezamestnaní bez vzdelania, resp. s nízkym stupňom vzdelania), ženy 

po materskej dovolenke zo sociálne odkázaných skupín obyvateľstva, fyzické osoby 

a komunity, pre ktoré sú vykonávané opatrenia sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately 

a poskytované sociálne služby podľa osobitného zákona, občania s ťažkým zdravotným 

postihnutím, občania s nepriaznivým zdravotným stavom, občania v nepriaznivej sociálnej 

situácii, ohrozené skupiny detí a mládeže, vrátane mladých dospelých (napr. drogovo a inak 

závislí, experimentujúci s drogami, prepustení z výkonu trestu), migranti vrátane azylantov, 

ďalšie skupiny ohrozené sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčené.  

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 služby podľa osobitných zákonov,  

 občania v nepriaznivej sociálnej situácii, deti
2
, fyzické osoby, rodiny, komunity 

ohrozené sociálnym vylúčením, vylúčené alebo marginalizované, 

 zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálnej inklúzie                      

vo verejnom aj v neverejnom sektore, 

 dlhodobo nezamestnaní a znevýhodnené skupiny nezamestnaných, 

 obyvatelia s príjmom pod hranicou chudoby, 

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

 písania a počítania, 

 obyvatelia segregovaných a separovaných rómskych komunít, 

 závislí na drogách, alkohole a inak závislí, vrátane abstinujúcich, 

 rizikové skupiny detí a mládeže, mladiství bez ukončenia povinnej školskej 

dochádzky, 

 občania vo výkone a po výkone trestu odňatia slobody, 

                                                 
2
 Na účely oprávnených cieľových skupín podľa tejto výzvy sa dieťaťom rozumie fyzická osoba, ktorá  spĺňa 

podmienky  podľa ust. § 11 ods. (2) zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce 



                                                  

                                                                                                                        
 

 bezdomovci, 

 azylanti, imigranti,  migrujúci občania, 

 ženy po materskej dovolenke zo sociálne odkázaných skupín obyvateľstva, 

 mladí dospelí po ukončení ústavnej starostlivosti a náhradnej rodinnej starostlivosti, 

 zamestnanci inštitúcií verejnej správy, 

 zemepisne izolované skupiny. 

 

 

1.5 MIESTO REALIZÁCIE PROJEKTU  

 
Oprávneným miestom realizácie projektov je územie spadajúce pod cieľ Regionálna 

konkurencieschopnosť a zamestnanosť. V prípade SR ide o Bratislavský samosprávny kraj.  

 

 

1.6 DĹŢKA TRVANIA PROJEKTU 

 

Minimálna dĺžka realizácie projektu je stanovená na 12 mesiacov.  

Maximálna dĺžka realizácie projektu je stanovená na 24 mesiacov od začatia realizácie 

projektu. 

 

 

1.7  FINANCOVANIE  

 

Limity pomoci: 

Minimálna výška pomoci na jeden projekt: 
   500 000 Sk / 

16 596,96 EUR 

Maximálna výška pomoci na jeden projekt: 
2 000 000 Sk / 

66 387,84 EUR
 

 

Výška pomoci: 

Indikatívna alokácia finančných prostriedkov v rámci tejto výzvy 

k termínu 22.9.2008: 

5 100 000,- Sk / 

169 288,99 

EUR 

 

 

Štruktúra financovania celkových oprávnených výdavkov na projekt: 

 

Štátne rozpočtové a príspevkové organizácie 

A. Spolufinancovanie z ESF: 85 % 

B. Spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu: 15 % 

 

Všetci ţiadatelia s výnimkou štátnych rozpočtových a príspevkových organizácií 

A. Spolufinancovanie z ESF: 85 % 

B. Spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu: 10 % 

C. Minimálne spolufinancovanie zo zdrojov žiadateľa: 5 % 



                                                  

                                                                                                                        
 

 
    
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,   
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 možných pracovníkov, akceptovateľnosti výdavkov, 
 
●  informačné semináre  v regiónoch sa uskutočnili v Košiciach, v Nitre a v Banskej Bystrici 
v termíne od 22.10.2008 do 24.10.2008.  V Košiciach sa semináru zúčastnilo 41 účastníkov, 
v Nitre 23 účastníkov, v Banskej Bystrici 34 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 
seminárov boli prítomní oboznámení s obsahom výzvy a v druhej časti spôsobom a formou 
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.  
 
● žiadatelia mali možnosť položiť otázky týkajúce sa výzvy prostredníctvom e-mailovej adresy 
vyzva@fsr.gov.sk. Na všetky otázky najneskôr do 7 dní boli žiadateľom zaslané odpovede.  
  
● FSR 28.01.2008 zverejnil v nižšie uvedených denníkoch informáciu o vyhlásených výzvach ako 
aj o konaní informačných seminárov. V informácii bolo uvedené kedy a kde budú semináre 
realizované: 
25.09. 2008 – SME 
27.09. – 28.09. 2008 – Pravda 
30.09. 2008 – Obecné noviny 
 
  
 
 
2. HODNOTIACI PROCES 
 
Pred každou fázou hodnotiaceho procesu boli preškolení pracovníci, odborní hodnotitelia aj 
členovia výberovej komisie. 
          

Vyhlásenie výzvy 22.09.2008 

Predkladanie ŢoNFP od  12.12.2008 

Uzávierka výzvy  12.12.2008  

http://www.fsr.gov.sk/
mailto:vyzva@fsr.gov.sk


                                                  

                                                                                                                        
 

Posudzované časové obdobie 
výzvy  

22.09.2008 - 12.12.2008 

Kontrola formálnej správnosti  
ţiadosti 

23.12.2008 - 23.3. 2009 

Odborné hodnotenie  21.09.2009 - 01.10.2009 

Výberová komisia 29.10.2009 

Schválenie správy z overenia 
postupov hodnotiaceho procesu 
a pokyn k zazmluvňovaniu 

11.12. 2009 

Proces zazmluvňovania December 2009 – trvá 

 

 
2.1 Kontrola formálnej správnosti ţiadostí  

 
V rámci  prvej fázy hodnotiaceho procesu – kontroly formálnej správnosti žiadostí o NFP bol: 
Počet doručených ţiadostí o NFP z Bratislavského samosprávneho kraja:  10  
Počet schválených ţiadostí:  3     
 
Z tohto počtu schválených žiadostí o NFP prišlo k podpísaniu Zmlúv o nenávratný finančný 
príspevok celkom v prípade 3  žiadatelia o NFP. 
 

V celkovej sume ţiadaného NFP:                                   496 698,60 EUR  
Celková výška NFP zazmluvnených ţiadostí o NFP            0 EUR   
 
 
Počet neschválených ţiadostí pre formálne nedostatky:  
 
 

 
SPOLU 

Nesplnené 
kritéria úplnosti 

Nesplnené 
kritéria 

oprávnenosti 

3 3 0 

 
 

 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.  
Predmetom hodnotenia bolo 7 žiadostí o NFP.  
Boli schválené 3  žiadosti v celkovej výške NFP 150 995,41 EUR.  
Odborné hodnotenie vykonával 1 interný hodnotiteľ. Podľa výsledkov odborného hodnotenia 
bolo navrhnuté komisii pre výber a schvaľovanie projektov na schválenie nasledovne: 
 



                                                  

                                                                                                                        
 

Návrh na 
schválenie  

Návrh na 
neschválenie  

3 4 

 
 

 2.3 Výber a schvaľovane ţiadostí o NFP 
 

Výberová komisia zasadala na schvaľovanie a výber projektov celkovo 2 krát.  
V rámci kontroly výberového procesu a odborného hodnotenia boli následne zo strany FSR pred 
podpisom zmlúv identifikované nedostatky v procese odborného hodnotenia kde nebolo zo 
strany odborných hodnotiteľov dôsledne odkontrolované rozdelenie výdavkov medzi priame 
a nepriame. FSR zopakoval proces odborného hodnotenia s výhľadom na odstránenie 
nedostatkov v pôvodnom procese a zvolal zasadnutie výberovej komisie, ktorá tieto skutočnosti 
zohľadnila. 

Prvýkrát komisia zasadala 17.4. 2009, vzhľadom na uvedené nedostatky, komisia zasadala 

opätovne 29.10.2009.  
Z druhého zasadnutia výberovej komisie je spracovaná  záverečná správa, ktorá bola schválená 
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. 
Pri svojej činnosti postupovali v zmysle platného štatútu a rokovacieho poriadku pre výberovú 
komisiu. Pred samotným schvaľovaním žiadostí o NFP prišlo 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.  
Komisia na svojom zasadnutí  29.10. 2009 schválila: 
 
 
 

Počet 
schválených 

ţiadostí 

Počet 
neschválených 

ţiadostí 

3 4 

 
V rámci schvaľovania  bolo pre 3 žiadateľov schválených 150 995,41 EUR.  
Po zasadnutí komisie pre výber a schvaľovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok bola 
vypracovaná záverečná správa.  
 

 
Dátum 

schválenia správy 
z overenia 
postupov 

11.12. 2009 

 



                                                  

                                                                                                                        
 
Po schválení správy z overenia postupov hodnotiaceho procesu FSR dal na vedomie 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, boli vyzvaní na odstránenie nedostatkov a následne došlo k zazmluvneniu 
projektov. 
 
Počet schválených ţiadostí zameraných na MRK:    2 
Počet neschválených ţiadostí zameraných na MRK:  4 
 
 
Celková ţiadaná výška NFP: 166 821,87 EUR  
 
Celková schválená výška NFP:  150 995,41  EUR 
Celková výška NFP zazmluvnených ţiadostí o NFP:  0 EUR 
Počet uzatvorených zmlúv o poskytnutí NFP: 0 
 
Najčastejšie kladené otázky: 
Najčastejšie sa otázky týkali oprávnenosti výdavkov, výšky spoluúčasti prijímateľa a výšky 
nepriamych výdavkov,  počtu možných pracovníkov, formálneho dokazovania cieľových skupín. 
Ďalšou otázkou bola otázka názvu projektu a počtu znakov.  
 
 

3. IDENTIFIKÁCIA NEDOSTATKOV 
 
Pri predkladaní žiadostí o nenávratný finančný príspevok sme sa stretávali  s tým, že žiadatelia 
podceňovali precízne vyplnenie očakávaných hodnôt merateľných ukazovateľov podľa výzvy, 
časté boli chyby v rozpočte, žiadatelia niekedy nerozlišovali povinné prílohy a dožiadateľné 
prílohy, pričom povinné prílohy chýbali, v jednom prípade bol podrobný opis projektu 
a rozpočet na nesprávnom tlačive alebo problém s administratívnou a technickou kapacitou 
žiadateľa. 
 

 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.    
 
   3. 2 Návrh opatrení na prevenciu pred opakovaním identifikovaných nedostatkov: 
Odporúčame inštruovať odborných hodnotiteľov k precíznejšej kontrole a posudzovaniu 
hodnotených projektov všeobecne, ale najmä v oblasti problematiky priamych a nepriamych 
výdavkov. Prípadne dopracovať inštrukcie pre odborných hodnotiteľov a doplnením metodiky 
na posudzovanie vyššie uvedených skutočností. 
 
   3. 3 Ďalšie údaje, ktoré majú vypovedaciu schopnosť pre zhodnotenie danej výzvy: 
Realizácia aktivít vo výzve bola stanovená maximálne na dobu 24 mesiacov. Najviac 
realizovaných aktivít je v oblastiach, kde je horšia situácia na trhu práce, vyššia nezamestnanosť 



                                                  

                                                                                                                        
 
a preto podpora sociálnej inklúzie osôb sociálne vylúčených, ale predovšetkým 
marginalizovaných rómskych komunít má svoje miesto.  
 
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.  


