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Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný 

príspevok ( ďalej len „správa“) sa pripravuje, schvaľuje a zverejňuje na základe Uznesenia 

vlády SR č. 449/2007 – Aktualizácia záverov a odporúčaní vyplývajúcich z dotazníka Právna 

ochrana pred netransparentnosťou, zneužívaním a konfliktom záujmov vo vzťahu 

k rozhodovaniu o využívaní fondov EÚ v SR pre programové obdobie 2007 – 2013. 

Predmetom správy je zhodnotenie priebežnej výzvy OP ZaSI – FSR – 2010/2.2/04, 

vyhlásenej Fondom sociálneho rozvoja. 

Cieľom správy je podanie podrobných informácií o samotnej výzve, žiadateľoch, 

prijatých projektoch a hodnotiacom procese. Správa obsahuje štatistické informácie 

o priebehu výzvy, informácie o žiadateľoch a predložených projektoch, zabezpečení 

informovanosti verejnosti, vyskytujúcich sa problémov v priebehu vyhlásenia výzvy 

a predkladaní žiadostí o nenávratný finančný príspevok ( ďalej len „žiadosť o NFP“). 

Obsahom správy sú aj informácie o procese, priebehu a výsledkoch formálnej kontroly 

a odborného hodnotenia, výberu žiadostí o NFP a zhodnotenie efektu v rámci Operačného 

programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. 

 

1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O VÝZVE 

 

       Fond sociálneho rozvoja (ďalej len „FSR“) dňa 11. 11. 2010 vyhlásil priebežnú výzvu 

na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej „ŽoNFP“) pre žiadateľov 

v rámci schválených Lokálnych stratégií komplexného prístupu (ďalej „LSKP) s kódom OP 

ZaSI – FSR – 2010/2.2/04, ktorej cieľom je zvyšovanie možností prístupu na trh práce 

pre všetky skupiny obyvateľstva. Budú podporované všetky ľudské zdroje ohrozené 

vylúčením, ktoré sa nachádzajú na trhu práce (t.j. nezamestnané a zamestnané osoby 

ohrozené vylúčením z trhu práce), ako aj podniky, ktoré vytvárajú pracovné miesta týmto 

osobám. 

 

Alokácia   

na predmetnú výzvu je 8 000 000,-EUR a v predmetnej výzve na predkladanie ŽoNFP.  

 

 

 



                                                  

                                                                                                                        
 
Krížové financovanie   

V rámci tejto výzvy, je maximálny limit pre výdavky na realizáciu projektu, na ktoré sa 

vzťahujú pravidlá pre Európsky fond regionálneho rozvoja, stanovený na 15% z celkového 

objemu oprávnených výdavkov projektu.  

 

V rámci tejto výzvy sa aplikuje Schéma pomoci de minimis na podporu sociálnej inklúzie 

(schéma DM č. 1/2010).  

  

Výzva OP ZaSI – FSR – 2010/2.2/04 bola Riadiacim orgánu pre Operačný program 

Zamestnanosť a sociálna inklúzia (ďalej len „RO pre OP ZaSI“), pozastavená na základe 

žiadosti o pozastavenie, adresovanej RO pre OP ZaSI, Úradom splnomocnenca vlády 

Slovenskej republiky pre rómske komunity. 

 

RO pre OP ZaSI oznámil žiadateľom o NFP zmenu podmienok poskytnutia pomoci v rámci 

výzvy OP ZaSI - FSR - 2010/2.2/04. Zmena podmienok poskytnutia pomoci spočívala 

v zmene termínu uzavretia 1. kola hodnotenia žiadostí o NFP na 29. 04. 2011 a v zmene 

dátumu uzavretia výzvy na „priebežne do vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných 

na túto výzvu, najneskôr do 30. 6. 2011". 

 

Dôvodom pre túto zmenu, bola analýza opodstatnenosti schválených LSKP Úradom 

splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity. Preskúmanie schválených 

lokálnych stratégií komplexného prístupu bolo ukončené do 24. 3. 2011. 

 

 

1.1 CIEĽ  VYHLÁSENEJ VÝZVY:  

 

Cieľom výzvy je zvyšovanie možností prístupu na trh práce pre všetky skupiny obyvateľstva. 

Budú podporované všetky ľudské zdroje ohrozené vylúčením, ktoré sa nachádzajú na trhu 

práce (t.j. nezamestnané a zamestnané osoby ohrozené vylúčením z trhu práce), ako aj 

podniky, ktoré vytvárajú pracovné miesta týmto osobám. 

 

 

 



                                                  

                                                                                                                        
 
Špecifické ciele výzvy: 

� Zlepšenie životnej situácie a integrácia sociálne vylúčených skupín obyvateľov najmä 

marginalizovaných rómskych komunít s ohľadom na ich špecifické potreby 

a podmienky prostredníctvom nevyhnutnej osobitnej pomoci; 

� Integrácia cieľovej skupiny obyvateľstva na trh práce; 

� Integrácia cieľovej skupiny do majoritnej spoločnosti, prioritne v rámci obce/kraja; 

� Zníženie 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; 

� Obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov, ktoré ohrozujú psychický vývin, 

fyzický vývin alebo sociálny vývin dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby. 

 

 

1.2 OPRÁVNENÉ AKTIVITY  

Rámcové aktivity:   

2.2.1 Programy vzdelávania a prípravy pre trh práce znevýhodnených uchádzačov 

o zamestnanie s výrazným zacielením na osoby vzdialené od trhu práce s osobitným 

zreteľom na osoby z MRK  

Príklady oprávnených aktivít rámcovej aktivity 2.2.1:  

• podpora cielených aktivít zameraných na vzdelávanie a prípravu pre trh práce 

uchádzačov o zamestnanie, záujemcov o zamestnanie a zamestnancov;  



                                                  

                                                                                                                        
 

• podpora poradenských a sprostredkovateľských aktivít zameraných na zvýšenie 

úspešnosti vzdelávania a prípravy pre trh práce, na uľahčenie a urýchlenie vstupu 

na trh práce rodičov po rodičovskej dovolenke;  

• podpora vzdelávacích aktivít zameraných na udržiavanie a získanie nových 

odborných zručností uchádzačov o zamestnanie, najmä tých, ktorí sú 

znevýhodnenými uchádzačmi o zamestnanie a príslušníkmi marginalizovaných 

skupín.  

 2.2.2 Podpora tvorby nových pracovných miest vrátane projektov podpory 

samozamestnania a inovatívnych prístupov pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie 

a príslušníkov marginalizovaných skupín (t.j. cieľovej skupiny pre túto rámcovú aktivitu)  

Príklady oprávnených činností rámcovej aktivity 2.2.2:  

• podpora vytvárania dočasných a dlhodobo udržateľných pracovných miest 

pre cieľovú skupinu u zamestnávateľov v sociálnej ekonomike na komunitnej úrovni;  

• podpora inovatívnych foriem chráneného zamestnávania v závislom pracovnom 

vzťahu a prevádzkovaním alebo vykonávaním samostatnej zárobkovej činnosti 

pre uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím, ktoré 

odstránia doterajšie bariéry súvisiace s dodatočnými nákladmi na zriadenie 

chránených dielní a chránených pracovísk;  

• podpora inovatívnych projektov zameraných na podporu zamestnávania uchádzačov 

o zamestnanie, ktorí sú absolventmi škôl, vrátane dočasných pracovných miest 

na skúšku za účelom otestovania zručností na uzavretie dlhodobého pracovného 

vzťahu;  

• podpora vytvorenia medzitrhu práce poskytovaním príspevku k príjmu z pracovnej 

činnosti nízkopríjmovým skupinám (príslušníkom cieľovej skupiny zadefinovanej 

pre túto rámcovú aktivitu), ktorí príjmu nízko platené zamestnanie.  

 2.2.3 Programy druhej šance umožňujúce ukončenie základnej resp. strednej školy, 

získanie odborných zručností formou zamestnaneckej praxe s osobitným zreteľom na MRK  

Príklady oprávnených činností rámcovej aktivity 2.2.3:  



                                                  

                                                                                                                        
 

• podpora vzdelávacích aktivít zameraných na prípravu na prijímacie skúšky na začatie 

vzdelávania na dokončenie základného vzdelania v poslednom ročníku základnej 

školy, na začatie vzdelávania na strednej škole a na dokončenie úplného stredného 

vzdelania uchádzačmi o zamestnanie, záujemcami o zamestnanie vrátane 

príslušníkov skupín ohrozených sociálnym vylúčením a príslušníkov MRK;  

• podpora vzdelávacích aktivít zameraných na dokončenie úplného stredného 

vzdelania uchádzačmi o zamestnanie a záujemcami o zamestnanie, najmä 

príslušníkmi skupín ohrozených sociálnym vylúčením a príslušníkmi MRK;  

• podpora vzdelávacích aktivít zameraných na zvýšenie odborných zručností skupín 

uchádzačov o zamestnanie dlhodobo nezamestnaných, ohrozených sociálnym 

vylúčením a príslušníkov MRK formou praxe u zamestnávateľa vrátane inovatívnych 

foriem doterajšej formy zamestnaneckej praxe.  

 2.2.4 Programy zamerané na poskytovanie služieb zamestnanosti a vzdelávania 

pre zamestnancov ohrozených hromadným prepúšťaním s osobitným zreteľom na starších 

zamestnancov a zamestnancov s nízkym vzdelaním  

Príklady oprávnených činností rámcovej aktivity 2.2.4:  

• podpora aktivít zameraných na vytváranie detašovaných pracovísk verejných služieb 

zamestnanosti u zamestnávateľov, ktorí chcú hromadne prepúšťať na poskytovanie 

informačných a poradenských služieb, odborných poradenských služieb a služieb 

sprostredkovania zamestnania zamestnancom ohrozeným hromadným prepúšťaním;  

• podpora vzdelávacích aktivít zameraných na udržanie zamestnania zamestnancov 

ohrozených hromadným prepúšťaním;  

• podpora vzdelávacích aktivít zameraných na vzdelávanie a prípravu pre trh práce 

uchádzačov o zamestnanie a záujemcov o zamestnanie, ktorí stratili zamestnanie 

v dôsledku hromadného prepúšťania;  

• podpora druhošancového vzdelávania starších zamestnancov ohrozených 

hromadným prepúšťaním a starších osôb, ktoré boli prepustené v rámci hromadného 

prepúšťania v študijnom alebo učebnom odbore, ktorého absolvovanie uľahčí ich 

udržanie sa na trhu práce alebo návrat na trh práce.  



                                                  

                                                                                                                        
 

 Výkon terénnej sociálnej práce alebo výkon komunitnej sociálnej práce môže byť 

podporený v rámci tejto výzvy iba v prípade, ak prijímateľ nerealizuje v rovnakom čase 

a v rovnakej lokalite tú istú činnosť v projekte, podporenom z ďalších výziev, vyhlásených 

Fondom sociálneho rozvoja.  

 

1.3 OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA  

  
Oprávnenými žiadateľmi v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný 

príspevok môžu byť iba subjekty, ktorým boli schválené Lokálne stratégie komplexného 

prístupu, alebo ktorí sú uvedení ako partneri v schválených žiadostiach o poskytnutie 

podpory LSKxP.  

Oprávnenými žiadateľmi sú:  

• štátne rozpo čtové 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. Zákon Slovenskej 

národnej rady zo 6. septembra 1990, o obecnom zriadení;  

• združenia miest a obcí, založené v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. Zákon 

Slovenskej národnej rady zo 6. septembra 1990, o obecnom zriadení, Občianskym 

zákonníkom č. 40/ 1966 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 celkov (zákon o samosprávnych krajoch);  

• inštitúcie verejnej správy, verejné organizácie, un iverzity a vysoké školy, všetky 

školy, výskumné pracoviská, vzdelávacie inštitúcie;   

• ob  čianske združenia v súlade so zákonom FZ ČSSR č. 83/1990 Z.z. o združovaní 

občanov;  

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

a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov;  

• neinvesti  čné fondy, založené v súlade so zákonom NR SR č. 147/1997 Z.z. 

o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 

207/1996 Z.z.;  



                                                  

                                                                                                                        
 

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

o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby;  

• záujmové združenie právnických osôb založené v súla de s § 20f až 20i a nasl.  

Občianskeho zákonníka,  

• iné organizácie a to:   

• Slovenský Červený kríž,  

• subjekty, 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, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom 

330/2007 Z. z., zákonom č. 643/2007 Z. z., zákonom č. 215/2008 Z. z. 

a zákonom č. 466/2008 Z. z. 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,  

• subjekty, ktoré poskytujú sociálne služby podľa zákona č. 448/2008 Z.z. 

o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. 

o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.  

  

V prípade, ak je žiadateľ v rámci svojej činnosti zapojený do hospodárskej (ekonomickej) 

činnosti a pomoc, poskytnutá takémuto subjektu by znamenala pomoc, ktorá narušuje alebo 

pri ktorej hrozí narušenie hospodárskej súťaže a ovplyvňuje obchod medzi členskými štátmi 

EÚ, žiadateľ je povinný postupovať v súlade so Schémou pomoci de minimis na podporu 

sociálnej inklúzie (schéma DM č. 1/2010), ktorá je prílohou výzvy.  

  

V prípade, ak sa na výkon konkrétnej činnosti vyžaduje registrácia, resp. akreditácia 

v zmysle platných právnych predpisov, žiadateľ je oprávneným iba v prípade, ak takouto 

registráciou, resp. akreditáciou disponuje.  

  

Oprávnený žiadateľ musel byť žiadateľom alebo partnerom v schválenej žiadosti 

o poskytnutie podpory LSKxP a musel predložiť záväzné stanovisko ÚSVRK o schválení 

podpory LSKxP. Záväzné stanovisko ÚSVRK o schválení podpory LSKxP bol žiadateľ 

povinný predložiť v rámci povinných príloh k Žiadosti o nenávratný finančný príspevok.  

 

 



                                                  

                                                                                                                        
 
 OPRÁVNENÍ PARTNERI   

 

 Zmluvnou stranou je žiadateľ a nie jeho partner. Výdavky partnerov nie sú v rámci 

predmetnej výzvy oprávnené.  

Vo výzve bola definovaná podmienka, že Partner žiadateľa sa nesmie zúčastniť 

ako uchádzač verejného obstarávania, verejnej obchodnej súťaže alebo prieskumu trhu, 

ktoré je žiadateľ povinný vykonať v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP.  

 

 
1.4 OPRÁVNENÉ CIEĽOVÉ SKUPINY 

Cieľové skupiny sú najmä obyvatelia segregovaných a separovaných rómskych komunít 

v rámci výzvy; sociálne vylúčené skupiny obyvateľov, ktoré sú postihnuté alebo ohrozené 

rizikom chudoby a sociálneho vylúčenia.  

- obyvatelia separovaných a segregovaných rómskych komunít, t.j. marginalizované rómske 

komunity - koncentrácie Rómov, ktoré patria medzi najohrozenejšie skupiny obyvateľstva, 

trpiace vysokou mierou deprivácie a sociálnej exklúzie (ekonomické vylúčenie, priestorové 

vylúčenie, kultúrne vylúčenie, symbolické vylúčenie, politické vylúčenie) ako aj sociálnou 

závislosťou na štáte, charakteristické tiež osobitnou tradíciou života a inými špecifickými 

faktormi tohto etnika.  

Medzi cieľové skupiny patria:  

• deti, plnoleté fyzické osoby, rodiny, komunity, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, pomoci v hmotnej núdzi 

a poskytované služby podľa osobitných zákonov,  

• občania s ťažkým zdravotným postihnutím, občania s nepriaznivým zdravotným 

stavom, seniori,  

• občania v nepriaznivej sociálnej situácii, deti, plnoleté 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,  

• zamestnanci inštitúcií verejnej správy,  

• 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,  

• 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 mládeže, mladiství bez ukončenia povinnej školskej 

dochádzky,  

• občania vo výkone a po výkone trestu odňatia slobody,  

• bezdomovci,  

• azylanti, imigranti, migrujúci občania,  

• ženy po materskej dovolenke zo sociálne odkázaných skupín obyvateľstva,  

• mladí dospelí po ukončení ústavnej starostlivosti a náhradnej rodinnej starostlivosti,  

• ďalšie skupiny ohrozené sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčené.  

 

1.5 MIESTO REALIZÁCIE PROJEKTU  

 

Oprávnené miesto realizácie projektu bližšie špecifikuje Pilotná výzva /vyhlásená Úradom 

splnomocnenca pre rómske komunity/ na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory 

lokálnej stratégie komplexného prístupu. 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, 

  ● Prešovský; 

  ● Košický. 

 



                                                  

                                                                                                                        
 
1.6 DĹŽKA TRVANIA REALIZÁCIE 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  

 

Alokácia finančných prostriedkov v rámci tejto výzvy:  8 000 000,00 € 

 

Výška pomoci: 

Minimálna výška pomoci na jeden projekt: 50 000 € 

Maximálna výška pomoci na jeden projekt: 200 000 €

 

Oprávnenosť výdavkov 

� Maximálna výška nepriamych výdavkov: 20 % z oprávnených priamych výdavkov 

� Maximálna výška krížového financovania: 15 % z oprávnených výdavkov projektu 

� Maximálna výška rezervy na nepredvídané výdavky: 0 % z oprávnených priamych 
výdavkov projektu 

V rámci predmetnej výzvy sú výdavky na štúdie, analýzy, výskumné práce, expertízy, 

posudky a pod. (ďalej len „štúdie a analýzy“) oprávnené iba vo výnimočných prípadoch.  

V rámci špecifík výzvy boli zadefinované povinné merateľné ukazovatele.  

  

2. HODNOTIACI PROCES 

 

2.1 HODNOTIACI PROCES /PRVÉ KOLO/ 

 

       

Vyhlásenie výzvy 11. 11. 2010 

Predkladanie ŽoNFP od  11. 11. 2010 

Uzávierka výzvy  29. 04. 2011 pre prvé kolo 



                                                  

                                                                                                                        
 
Posudzované časové obdobie 

výzvy  
30. 04. 2011 – 30. 06. 2011 

Kontrola formálnej správnosti  

žiadosti 
18. 05. 2011 – 14. 06. 2011 

Opakovaná kontrola formálnej 

správnosti  žiadosti /Dodatok ku 

KFS/ 

02. 08. 2011 –  03. 08. 2011 

Odborné hodnotenie  30. 06. 2011 – 05. 08. 2011 

Výberová komisia 26. 08. 2011 

Schválenie správy z overenia 

postupov hodnotiaceho procesu 

a pokyn k zazmluvňovaniu 

26. 09. 2011 

Proces zazmluvňovania 11.10.2011 – 31.01.2012 

 

Celkovo bolo v rámci prvého kola prijatých 10 žiadostí o NFP. Pred každou fázou 

hodnotiaceho procesu boli preškolení pracovníci, odborní hodnotitelia. 

 

 

2. 2 HODNOTIACI PROCES /DRUHÉ KOLO/ 

       

Vyhlásenie výzvy 11. 11. 2010 

Predkladanie ŽoNFP od  30. 04. 2011 

Uzávierka výzvy  30. 06. 2011 pre druhé kolo 

Posudzované časové obdobie 

výzvy  
30. 04. 2011 – 30. 06. 2011 

Kontrola formálnej správnosti  

žiadosti 
26. 07. 2011 – 08. 09. 2011 

Odborné hodnotenie  23. 09. 2011 – 03. 11. 2011 

Výberová komisia 21. 11. 2011 

Schválenie správy z overenia 

postupov hodnotiaceho procesu 

a pokyn k zazmluvňovaniu 

21. 12. 2012 resp. Dodatok 16. 01. 2012 

Proces zazmluvňovania 20.12.2011 – prebieha 



                                                  

                                                                                                                        
 
 

Celkovo bolo v rámci druhého kola prijatých 38 žiadostí o NFP. Pred každou fázou 

hodnotiaceho procesu boli preškolení pracovníci, odborní hodnotitelia a inštruovaní 

aj členovia výberovej komisie.  

 

2.3  Kontrola formálnej správnosti žiadostí /prvé k olo/ 

 

Kontrola formálnej správnosti:  

 

Bola  vykonaná 18. 05. 2011 – 14. 06. 2011. V dňoch 02. 08. – 03. 08. 2011 prebehla 

opakovaná kontrola formálnej správnosti, na základe identifikovaného pochybenia. Z 10 

hodnotených žiadostí, 6 žiadostí o NFP nesplnilo kritériá kontroly formálnej správnosti 

žiadostí o NFP  a boli vylúčené z ďalšieho procesu hodnotenia ihneď po vykonaní  kontroly 

formálnej správnosti žiadostí o NFP.  Žiadosti o NFP celkovo v počte 4, ktoré splnili 

podmienky kontroly formálnej správnosti boli následne hodnotené odbornými hodnotiteľmi. 

Vyzvaní na doplnenie chýbajúcich náležitostí: 2 z toho 1 (doplnenie účtovnej závierky 

za posledné ukončené účtovné obdobie overenej audítorom) a v 1 prípade bola dožiadaná 

príloha č. 6 Stanovisko ÚSVRK o schválení podpory LSKxP.  

V prípade 5 žiadostí o NFP neboli splnené kritériá oprávnenosti. (V zmysle výzvy bolo 

potrebné v rámci merateľných ukazovateľov zadať povinné merateľné ukazovatele). 

V  1 prípade bolo zo strany ÚSVRK predložené záväzné vyhlásenie, že predložená ŽoNFP 

nie je v súlade so schválenou Žiadosťou o poskytnutie podpory LSKxP a neprispieva 

k riešeniu problematiky MRK.  

V 0 prípadoch neboli splnené kritériá úplnosti. 

 

Tabuľka 1a:  

Súhrnné informácie o zaregistrovaných žiadostiach o NFP, ktoré boli predmetom kontroly 

formálnej správnosti 

 

Celkový počet žiadostí 

o NFP 

Celkové výdavky žiadostí o 

NFP1 v EUR 

Celková požadovaná výška 

NFP v EUR 

                                                 
1 V zmysle celkovej hodnoty prijatých žiadostí v €. 



                                                  

                                                                                                                        
 

10 1 594 533,89 1 514 807,20 

 

Tabuľka 2 a:  

Súhrnné výsledky kontroly formálnej správnosti žiadostí o NFP pre prvé kolo. 

Počet žiadostí o NFP, ktoré 

splnili podmienky kontroly 

formálnej správnosti a ktoré 

sú postúpené do fázy 

odborného hodnotenia 

žiadostí o NFP 

4 

z toho počet žiadostí o NFP 

u ktorých bola využitá 

možnosť doplnenia 

chýbajúcich náležitostí 

2 

z toho počet žiadostí o NFP, 

ktoré nesplnili kritériá 

oprávnenosti 

6 Počet žiadostí o NFP, ktoré 

nesplnili podmienky kontroly 

formálnej správnosti 

6 
z toho počet žiadostí o NFP, 

ktoré nesplnili kritériá 

úplnosti2  

0 

 

 

2.3  Kontrola formálnej správnosti žiadostí /druhé kolo/ 

 

Kontrola formálnej správnosti:  

Bola  vykonaná 26. 07.  – 08. 09. 2011. 

Z 38 hodnotených žiadostí, 18 žiadostí o NFP nesplnilo kritériá kontroly formálnej správnosti 

žiadostí o NFP  a boli vylúčené z ďalšieho procesu hodnotenia ihneď po vykonaní  kontroly 

formálnej správnosti žiadostí o NFP.   

Vyzvaní na doplnenie chýbajúcich náležitostí: 10 v týchto ŽoNFP išlo o doplnenie 

nasledovných dokladov: Správa nezávislého audítora, Záväzne stanovisko ÚSVRK 

o schválení podpory LSKxP, Zmluva o partnerstve, Čestné vyhlásenie č. 6 a 7, Výkaz ziskov 

a strát a doklad o pridelení IČO. 

V prípade 18 žiadostí o NFP neboli splnené kritériá oprávnenosti. (V zmysle výzvy bolo 

potrebné v rámci merateľných ukazovateľov zadať povinné merateľné ukazovatele). 

V 0 prípadoch neboli splnené kritériá úplnosti. 

 

                                                 
2 vrátane tých žiadostí o NFP, ktoré neboli úplne doplnené na základe výzvy na doplnenie chýbajúcich náležitostí 



                                                  

                                                                                                                        
 
10 ŽoNFP bolo adresovaných na SIA, ktorá ich následne odstúpila FSR. Predmetné ŽoNFP 

boli vrátené späť žiadateľovi, nakoľko neboli doručené v súlade s výzvou. 

 

Tabuľka 1a:  

Súhrnné informácie o zaregistrovaných žiadostiach o NFP, ktoré boli predmetom kontroly 

formálnej správnosti 

 

Celkový počet žiadostí 

o NFP 

Celkové výdavky žiadostí o 

NFP3 v EUR 

Celková požadovaná výška 

NFP v EUR 

38 7 819 135,00 7 428 178,70 

 

Tabuľka 2 a:  

Súhrnné výsledky kontroly formálnej správnosti žiadostí o NFP pre druhé kolo. 

Počet žiadostí o NFP, ktoré 

splnili podmienky kontroly 

formálnej správnosti a ktoré 

sú postúpené do fázy 

odborného hodnotenia 

žiadostí o NFP 

20 

z toho počet žiadostí o NFP 

u ktorých bola využitá 

možnosť doplnenia 

chýbajúcich náležitostí 

10 

z toho počet žiadostí o NFP, 

ktoré nesplnili kritériá 

oprávnenosti 

18 Počet žiadostí o NFP, ktoré 

nesplnili podmienky kontroly 

formálnej správnosti 

18 

z toho počet žiadostí o NFP, 

ktoré nesplnili kritériá 

úplnosti4  

0 

 

Žiadosti o NFP celkovo v počte 20, ktoré splnili podmienky kontroly formálnej správnosti boli 

následne hodnotené odbornými hodnotiteľmi. 

 

3. Odborné hodnotenie žiadostí  

 

3.1 Odborné hodnotenie žiadostí o NFP /prvé kolo/  
                                                 
3 V zmysle celkovej hodnoty prijatých žiadostí v €. 
4 vrátane tých žiadostí o NFP, ktoré neboli úplne doplnené na základe výzvy na doplnenie chýbajúcich náležitostí 



                                                  

                                                                                                                        
 

Od Do Posudzované časové 

obdobie výzvy5 11. 11. 2010 29. 04. 2011 

 

 

Termín začatia odborného 

hodnotenia žiadostí o NFP 

30. 06. 2011 Termín ukončenia 

odborného hodnotenia 

žiadostí o NFP 

05. 08. 2011 

 

Tabuľka 3 a:  

Súhrnné výsledky odborného hodnotenia žiadostí o NFP  

Počet žiadostí o NFP, ktoré 

boli predmetom odborného 

hodnotenia 

Počet žiadostí o NFP, ktoré 

dosiahli aspoň minimálny 

stanovený počet bodov 

Počet žiadostí o NFP, ktoré 

nedosiahli minimálny 

stanovený počet bodov 

4 3 1 

 

Odborné hodnotenie žiadostí o NFP /prvé kolo/ 

 

Bolo vykonané v dňoch 30. 06  – 05. 08. 2011. Každú ŽoNFP hodnotil jeden externý a jeden 

interný hodnotiteľ.   

V rámci odborného hodnotenia boli stanovené kritéria hodnotenia pre schválenie 

v hodnotiacich hárkoch.  Každá žiadosť musela dosiahnuť minimálne 60 % z počtu celkových 

bodov, pričom v rámci každého kritéria hodnotenia, minimálne 50 % podiel z počtu 

dosiahnuteľných bodov v rámci každej skupiny hodnotiacich kritérií (ktorých bolo päť).  

 

3 hodnotené ŽoNFP splnili požiadavky odborného hodnotenia a dosiahli minimálny 

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

skupiny hodnotiacich kritérií minimálne vo výške 50 % v rámci každej skupiny 

(spriemerované z hodnotení obidvoch hodnotiteľov).  

 

Počas odborného hodnotenia a preverovania kvality práce hodnotiteľov boli u 3 ŽoNFP 

identifikované chýbajúce povinné dopadové merateľné ukazovatele. Identifikované 

                                                 
 



                                                  

                                                                                                                        
 
skutočnosti mali byť predmetom zistenia kontroly formálnej správnosti. Na základe 

uvedených skutočností bola vykonaná opakovaná kontrola formálnej správnosti predmetných 

ŽoNFP, ktorá potvrdila, že v prípade 3 ŽoNFP neboli zadané povinné merateľné 

ukazovatele, t.j. neboli splnené kritériá oprávnenosti. Aj keď uvedené 3 ŽoNFP boli 

predmetom odborného hodnotenia a dosiahli minimálny stanovený počet bodov, na základe 

daných skutočností neboli v ďalšom procese považované za ŽoNFP odporučené 

na schválenie.  

Odborní hodnotitelia navrhli schváliť 3 ŽoNFP. Celková navrhovaná výška NFP hodnotiteľmi 

pre ŽoNFP v rámci prvého kola výzvy na predkladanie ŽoNFP č. OP ZaSI – FSR – 

2010/2.2/04 a odporúčaná na schválenie je 351 671,28 €.    

 

V predmetnej výzve bolo umožnené prijímateľom uplatniť krížové financovanie. Z troch 

ŽoNFP odporučených na schválenie, ani v jednej ŽoNFP nie je krížové financovanie využité. 

 

V rámci tejto výzvy sa aplikuje Schéma pomoci de minimis na podporu sociálnej inklúzie 

(schéma DM č. 1/2010). Z troch ŽoNFP odporučených na schválenie, ani jedna zo ŽoNFP 

nespadá pod schému pomoci de minimis. 

 

3.2 Odborné hodnotenie žiadostí o NFP /druhé kolo/ 

 

Termín začatia odborného 

hodnotenia žiadostí o NFP 

23. 09. 2011 Termín ukončenia 

odborného hodnotenia 

žiadostí o NFP 

03. 11. 2011 

 

Tabuľka 3 b:  

Súhrnné výsledky odborného hodnotenia žiadostí o NFP  

Počet žiadostí o NFP, ktoré 

boli predmetom odborného 

hodnotenia 

Počet žiadostí o NFP, ktoré 

dosiahli aspoň minimálny 

stanovený počet bodov 

Počet žiadostí o NFP, ktoré 

nedosiahli minimálny 

stanovený počet bodov 

20 14 6 

 

Každú ŽoNFP hodnotila dvojica externých hodnotiteľov, vyžrebovaných z databázy 

externých hodnotiteľov.  



                                                  

                                                                                                                        
 
 

14 ŽoNFP splnilo požiadavky odborného hodnotenia a dosiahlo minimálne stanovený 

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

hodnotiacich kritérií minimálne vo výške 50 % v rámci každej skupiny. 

 

Odborní hodnotitelia navrhli schváliť 14 ŽoNFP.   

Celková navrhovaná výška NFP hodnotiteľmi pre ŽoNFP v rámci druhého kola výzvy na 

predkladanie ŽoNFP č. OP ZaSI-FSR-2010/2.2/04 a odporúčaná SORO-m na schválenie je 

1 941 847,56 €. 

 

V predmetnej výzve bolo umožnené prijímateľom uplatniť krížové financovanie. Zo 14  

ŽoNFP odporučených na schválenie,  je v 4 ŽoNFP využité  krížové financovanie. 

 

V rámci predmetnej výzvy sa aplikuje Schéma pomoci de minimis na podporu sociálnej 

inklúzie (schéma DM č. 1/2010). Zo 14 ŽoNFP odporučených na schválenie, žiadna ŽoNFP 

nespadá pod schému pomoci de minimis. 

 

Preverenie kvality práce odborných hodnotite ľov 

 

Kvalita práce odborných hodnotiteľov bola preverená overená prostredníctvom kontrolných 

zoznamov nad rámec minimálnej povinnej kontroly (minimálne jeden odborný hodnotiaci 

posudok a minimálne hodnotiaci hárok od každého odborného hodnotiteľa).  

 

 

4 Výber žiadostí o NFP  

 

4.1 Výber žiadostí o NFP /prvé kolo/ 

 

Výberová komisia pre výber žiadostí zasadala zasadala 26. augusta 2011. V rámci 

rokovania bolo celkom posúdených z predmetnej výzvy 4 žiadosti o NFP, ktoré prešli 

kontrolou formálnej správnosti žiadostí o nenávratný finančný príspevok a následne boli 

hodnotené  hodnotiteľmi.  



                                                  

                                                                                                                        
 
V rámci prvého kola výzvy boli Výberovou komisiou celkovo navrhnuté na schválenie 3 

žiadosti o nenávratný finančný príspevok v celkovej sume NFP 351 671,28 EUR.    

 

Tabuľka 4 a 

Pomer prijatých a schválených ŽoNFP pre prvé kolo 

 

Počet ŽoNFP 

prijatých schválených neschválených 

10 3 1 

 

 

Počet ŽoNFP 

Neschválených Prijatých Späťvzatých 

žiadateľom 

Schválených 

Nesplnili 

podmienky 

kontroly 

formálnej 

správnosti 

Nesplnili 

podmienky 

odborného 

hodnotenia 

10  3 6                   1 

   

 

 

 

 



                                                  

                                                                                                                        
 
Tabuľka 4 b:  

Rozdelenie schválených žiadostí o NFP podľa NUTS 2 pre prvé kolo  

 

Rozdelenie schválených žiadostí o NFP podľa NUTS 2 

NUTS 2 Západné Slovensko Stredné Slovensko Východné Slovensko 

počet 1 0 2 

 

 

Tabuľka 4 c:  

Rozdelenie schválených žiadostí o NFP podľa krajov pre prvé kolo  

 

Rozdelenie schválených žiadostí o NFP podľa krajov 

 BB TT ZA TN PO NR KE 

počet 0 1 0 0 0 0 2 

Suma/€  91 235,72     260 435,56 

 

Projekty deklarujúce prínos k HP MRK pre prvé kolo: 3 

  

 



                                                  

                                                                                                                        
 
Tabuľka 4 d:  

Číselný sumár výzvy pre prvé kolo 

P
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10 1 594 533,89 3 351 671,28 1 170 937,30 4 117 223,76 

 

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 začal 

proces zazmluvňovania projektov. 

 

 

4.2 Výber žiadostí o NFP /druhé kolo/ 

Výberová komisia pre výber žiadostí zasadala 21. 11. 2011. V rámci rokovania bolo 

celkom posúdených z predmetnej výzvy 20 žiadostí o NFP, ktoré prešli kontrolou formálnej 

správnosti žiadostí o nenávratný finančný príspevok a následne boli hodnotené  hodnotiteľmi 

v termíne od 23. 09. – 03. 11. 2011. 

 

V rámci druhého kola výzvy OP ZaSI – FSR – 2010/2.2/04 bolo Výberovou komisiou celkovo 

navrhnutých na schválenie 13 žiadostí o nenávratný finančný príspevok. 

Na základe informácie, prezentovanej pozorovateľom, o možnom nevysporiadaní finančných 

vzťahov jedného žiadateľa, Výberová komisia rozhodla 1 ŽoNFP schváliť s podmienkou 

súhlasného stanoviska RO pre OP ZaSI, k možnosti podpory. RO pre OP ZaSI vydal 

súhlasné stanovisko.  

Na základe vyššie uvedeného je možné konštatovať, že v rámci druhého kola 

hodnotenia a výberu v rámci výzvy OP ZaSI – FSR – 2010/2.2/04 bolo celkom odporučených 

na schválenie 14 žiadostí o nenávratný finančný príspevok v celkovom objeme finančných 

prostriedkov 1 941 847,56 EUR. 6 ŽoNFP bolo neschválených. Všetky schválené žiadosti 

preukázali prínos k HP MRK.  



                                                  

                                                                                                                        
 

Uznesením zo zasadnutia výberovej komisie zo dňa 21. 11. 2011 Výberová komisia 

uložila použiť neprerozdelené finančné prostriedky z alokácie na predmetnú výzvu vzhľadom 

na nízke použitie alokácie a účelovú viazanosť prostriedkov alokácie na ďalšie výzvy 

zamerané na LSKxP.   

 

 

 

Tabuľka 4e   

Pomer prijatých a schválených ŽoNFP pre druhé kolo 

Počet ŽoNFP 

prijatých schválených neschválených 

38 14 6  

 

 

Počet ŽoNFP 

Neschválených Prijatých Späťvzatých 

priimateľom 

Schválených 

Nesplnili 

podmienky 

kontroly 

formálnej 

správnosti 

Nesplnili 

podmienky 

odborného 

hodnotenia 

38 0 14 18 6 

 

 

 

 



                                                  

                                                                                                                        
 
Tabuľka  4f:  

Rozdelenie schválených žiadostí o NFP podľa NUTS 2 pre druhé kolo 

 

Rozdelenie schválených žiadostí o NFP podľa NUTS 2 

NUTS 2 Západné Slovensko Stredné Slovensko Východné Slovensko 

počet 1 1 12 

 

Tabuľka 4g:  

Rozdelenie schválených žiadostí o NFP podľa krajov pre druhé kolo 

 

Rozdelenie schválených žiadostí o NFP podľa krajov 

 BB TT ZA TN PO NR KE 

počet 1 0 0 0 9 1 3 

Suma/€ 105 167,28 0,00 0,00 0,00 1 118 701,68 74 240,55 643 738,05 

 

 

 

Tabuľka 4h:  

Číselný sumár výzvy pre druhé kolo    
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38 7 819 135,00 14 1 941 847,56 6 757 619,22 20 138 703,40 

 

Projekty deklarujúce prínos k HP MRK pre druhé kolo: 14. 

 

5 Proces zabezpe čenia 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 a 

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, 

� 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 ponúkal potencionálnym žiadateľom možnosť osobných konzultácií v rámci 

prípravy žiadostí o NFP. 

 

Najčastejšie kladené otázky: 

Najčastejšie sa otázky týkali oprávnenosti výdavkov, výšky spoluúčasti prijímateľa a výšky 

nepriamych výdavkov,  počtu možných pracovníkov, formálneho dokazovania cieľových 

skupín.  



                                                  

                                                                                                                        
 
6 Identifikácia nedostatkov  

 

Pri predkladaní žiadostí o nenávratný finančný príspevok bolo vo veľkej miere 

identifikované podceňovanie precízneho a dôsledného vypĺňania očakávaných hodnôt 

merateľných ukazovateľov v zmysle výzvy, časté boli chyby v rozpočte, žiadatelia niekedy 

nerozlišovali povinné prílohy a dožiadateľné prílohy, pričom povinné prílohy chýbali.  

Ďalšou problémovou oblasťou bol problém s administratívnou a technickou kapacitou 

žiadateľa. 

Vzhľadom na množstvo otázok a nejasností týkajúcich sa povinných príloh žiadostí 

o NFP a s prihliadnutím na počet žiadostí zamietnutých pri formálnej kontrole je 

jednoznačné, že vytvorenie žiadosti o NFP a jej následné predloženie, je aj naďalej 

pre žiadateľa administratívne a byrokraticky náročné. 

 

V rámci hodnotiaceho procesu sa FSR nepodarilo dodržať stanovenú 100 dňovú 

lehotu o informovaní žiadateľov o schválení/neschválení ŽoNFP. Táto lehota nebola 

dodržaná, nakoľko predmetná výzva bola vyhlásená v rámci schválených LSKxP a bolo 

nevyhnutné preveriť súlad predkladaných ŽoNFP so schválenými ŽoNFP v rámci 

schválených LSKxP na Úrade vlády SR pre rómske komunity.  Ďalším dôvodom je vysoká 

administratívna náročnosť predkladaných ŽoNFP, ich veľký rozsah a zložitosť. 

V neposlednej miere majú na schopnosť dodržať túto lehotu vplyv aj procesy, ktoré FSR 

nevie ovplyvniť (napríklad zabezpečenie overenia hodnotiacich a výberových postupov 

zo strany RO, termín konania zasadnutia Interného dozorného monitorovacieho výboru). 

V súvislosti s overením postupov konštatujeme, že na základe nastavenia procesov 

a postupov v rámci OP ZaSI, je veľmi problematické dodržať 100 dňovú lehotu 

od konečného termínu na predkladanie žiadostí o NFP, v prípade časovo ohraničených 

výziev na predkladanie žiadostí o NFP, resp. do 100 dní od konečného termínu príslušného 

posudzovaného časového obdobia priebežnej výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, kedy 

musia byť žiadatelia informovaní o schválení/neschválení žiadosti o NFP 

 

6.1 Analýza s ťažností žiadate ľov o NFP v súvislosti s procesom predkladania   

a schva ľovania žiadostí o NFP: 

 

FSR neeviduje oficiálnu sťažnosť na proces predkladania a schvaľovania žiadostí o NFP.    



                                                  

                                                                                                                        
 
 

6.2 Návrh opatrení na prevenciu pred opakovaním ide ntifikovaných nedostatkov: 

 

Do budúcna bude FSR intenzívnejšie inštruovať odborných hodnotiteľov 

k precíznejšej kontrole a posudzovaniu hodnotených projektov všeobecne a upriamovať ich 

pozornosť najmä na oblasť problematiky priamych a nepriamych výdavkov. Zároveň budeme 

iniciovať dopracovanie inštrukcie pre odborných hodnotiteľov a doplnenie metodiky 

na posudzovanie vyššie uvedených skutočností. 

 

6.3 Ďalšie údaje, ktoré majú vypovedaciu schopnos ť 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. 

 

Tabuľka 6a:  

Číselný sumár výzvy pre obidve kolá spolu 
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48 9 413 668,89 17 2 293 518,84 7 928 556,52 24 127 963, 58 
 

 


