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ÚVOD 
 

Správu o vyhodnotení výzvy na predkladanie ţiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej 
len „správa“) pripravuje Fond sociálneho rozvoja na základe Systému riadenia štrukturálnych fondov 
a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 v platnom znení. 

Predmetom správy je zhodnotenie výzvy OP ZaSI – FSR – 2011/3.2/02, vyhlásenej Fondom 
sociálneho rozvoja. 

Cieľom správy je podanie základných sumárnych informácií o výzve, o počte prijatých ţiadostí 
o NFP, priblíţenie sumárnych informácií o počte schválených a neschválených ţiadostí o NFP vrátane 
vyjadrenia podielu identifikovaných dôvodov neschválenia podľa jednotlivých fáz schvaľovacieho 
procesu, identifikovanie najčastejších problémov  
a nedostatkov v rámci procesu výberu projektov a navrhnúť opatrenia na predchádzanie pred 
opakovaním identifikovaných nedostatkov. 

 

1   ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O VÝZVE 

 
Výzva bola vyhlásená dňa 30.11.2011 s dátumom uzavretia 29.02.2012. 
 
Alokácia finančných prostriedkov v rámci tejto výzvy je  214 700 EUR. 
 
V predmetnej výzve bola uplatnená maximálna výška oprávnených výdavkov na tovary, sluţby  
a stavebné práce, poskytnuté dodávateľsky 50 % celkových oprávnených výdavkov  
po odpočítaní výdavkov na kríţové financovanie.  
 
Prijímatelia tieţ mali moţnosť uplatniť kríţové financovanie. Bliţšie informácie sú uvedené v texte 
v časti 1.10.1 tejto správy. 
 
V rámci tejto výzvy sa aplikuje Schéma pomoci de minimis na podporu sociálnej inklúzie (schéma DM č. 
1/2010). Bliţšie informácie sú uvedené v texte v časti 1.3 tejto správy. 
 
Počet doručených ţiadostí o NFP: 3 
 
Počet schválených ţiadostí o NFP1: 2 
V celkovej sume ţiadaného NFP:  168 542,16 € 

 

                                                 
1 Počet ţiadostí o NFP odporúčaných na schválenie Výberovou komisiou pre výzvu na predkladanie ţiadostí o NFP vyhlásenú FSR.  
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Počet neschválených ţiadostí pre formálne nedostatky2: 0 
Počet neschválených ţiadostí pre iné dôvody3: 1 
 
Počet schválených ţiadostí zameraných na MRK4: 1 
Počet neschválených ţiadostí zameraných na MRK5: 0 
 
Celková ţiadaná výška NFP: 2 459 223,54 € 
Celková schválená výška NFP: 168 542,16 € 
 
Počet uzatvorených zmlúv o poskytnutí NFP počas jednotlivých mesiacov: v termíne spracovania tejto 
správy prebieha proces schvaľovania overenia postupov hodnotiaceho procesu. Následne budú 
ţiadatelia vyzvaní na preukázanie splnenia podmienok poskytnutia pomoci definovaných vo výzve. Po 
preukázaní splnenia podmienok budú spracované a odoslané návrhy zmlúv o poskytnutí NFP na podpis 
ţiadateľom.   
 
Počet otázok na výzvu6: 8 
Najčastejšie kladené otázky sa týkajú oblastí: oprávnení ţiadatelia, oprávnené aktivity, akreditácia, 
rozpočet ţiadosti o NFP, partneri, pojem „vo vlastnej réţii“ - realizovať oprávnené výdavky do výšky 
min. 50% vo vlastnej réţii nie dodávateľským spôsobom. 
. 
 
Popis publicity, realizovanej v rámci výzvy:  
V termíne od 16.5.2011 do 16.6.2011 Fond sociálneho rozvoja (FSR) zverejnil on-line dotazník  
na svojej internetovej stránke, aby prispel k skvalitneniu procesu nastavenia podmienok pripravovanej 
výzvy. Do vypĺňania dotazníkov sa zapojilo 121 respondentov, pričom FSR pouţil na vyhodnotenie 118 
vyplnených dotazníkov, tri odpovede odmietol ako neplatné. 7 
 
Dňa 30.11.2011 FSR uverejnil na svojej internetovej stránke oznam „Dve nové výzvy FSR sú zamerané 
na mladých dospelých“. Informoval, ţe subjekty, ktoré sa zameriavajú na podporu pre mladých 
dospelých pred ich vstupom do ţivota, môţu od 30.11.2011 podávať ţiadosti o nenávratný finančný 
príspevok v rámci dvoch8 nových výziev vyhlásených Fondom sociálneho rozvoja.9  
 
V januári 2012 FSR uskutočnil informačné semináre v štyroch slovenských mestách (Banská Bystrica, 
Prešov, Košice  a Bratislava), ktoré boli určené všetkým záujemcom o poskytnutie nenávratného 
finančného príspevku v rámci dvoch10 výziev a boli zamerané na ich prezentáciu. Cieľom informačných 

                                                 
2 Počet ţiadostí o NFP, ktoré nesplnili podmienky Kontroly formálnej správnosti ţiadostí o NFP. 
3 1 ţiadosť o NFP nebola schválená z dôvodu nedostatočnej finančnej alokácie na predmetnú výzvu, ale zároveň v prípade neskoršej 
disponibilnej alokácie sa uplatní pre túto ţiadosť postup podľa ods. 9 § 14 zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci  
a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie  (to znamená ţe ţiadosť je zaradená do tzv. zásobníka projektov). 
4 Napriek tomu, ţe 2 ţiadosti o NFP deklarovali príspevok  k HP MRK, v skutočnosti 1 z nich neprispieva k HP MRK, z dôvodu,  
ţe ţiadateľ neuviedol všetky potrebné merateľné ukazovatele v súlade s podmienkami výzvy. 
5 Počet neschválených ţiadostí o NFP deklarujúcich príspevok k MRK, zdroj ITMS. 
6 Otázky a odpovede k výzvam OP ZaSI-FSR-2011/2.1/01 a OP ZaSI-FSR-2011/3.2/02 spolu. 
7 Dostupné na: http://www.fsr.gov.sk/sk/aktuality/dotaznik-k-priprave-vyzvy-zameranej-na-ulahcenie-vstupu-mladych-dospelych-do-zivota-
a-ich-osamostatnenie-sa-po-ukonceni-ustavnej-starostlivosti-a-nahradnej-rodinnej-starostlivosti . 
8 OP ZaSI-FSR-2011/2.1/01 a  OP ZaSI-FSR-2011/3.2/02. 
9 Dostupné na: http://www.fsr.gov.sk/sk/aktuality/dve-nove-vyzvy-fsr-su-zamerane-na-mladych-dospelych . 
10 OP ZaSI-FSR-2011/2.1/01 a  OP ZaSI-FSR-2011/3.2/02. 

http://www.fsr.gov.sk/sk/aktuality/dotaznik-k-priprave-vyzvy-zameranej-na-ulahcenie-vstupu-mladych-dospelych-do-zivota-a-ich-osamostatnenie-sa-po-ukonceni-ustavnej-starostlivosti-a-nahradnej-rodinnej-starostlivosti
http://www.fsr.gov.sk/sk/aktuality/dotaznik-k-priprave-vyzvy-zameranej-na-ulahcenie-vstupu-mladych-dospelych-do-zivota-a-ich-osamostatnenie-sa-po-ukonceni-ustavnej-starostlivosti-a-nahradnej-rodinnej-starostlivosti
http://www.fsr.gov.sk/sk/aktuality/dve-nove-vyzvy-fsr-su-zamerane-na-mladych-dospelych
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seminárov bolo poskytnúť potenciálnym ţiadateľom dôleţité informácie, ktoré súvisia s procesom 
predkladania ţiadostí o nenávratný finančný príspevok  a prispieť tak ku zvýšeniu kvality predkladaných 
projektov.11 
 
Dňa 09.01.2012 uverejnil FSR na svojej internetovej stránke Praktický návod na vyplnenie ţiadosti  
o NFP na verejnom portáli ITMS pre výzvy OP ZaSI – FSR – 2011/2.1/01 a OP ZaSI – FSR – 
2011/3.2/02 pre všetkých ţiadateľov, ktorí mali záujem poţiadať o nenávratný finančný príspevok (NFP) 
v rámci predmetných výziev.12 
 
Analýza sťaţností ţiadateľov o NFP v súvislosti s procesom predkladania a schvaľovania ţiadostí  
o NFP:  
V rámci výzvy na predkladanie ţiadostí o NFP OP ZaSI – FSR – 2011/3.2/02 neboli zaregistrované 
ţiadne sťaţnosti v zmysle zákona č.9/2010 Z.z. o sťaţnostiach.13 
 
Identifikácia najčastejších problémov a nedostatkov podľa jednotlivých fáz schvaľovacieho procesu  
a návrh opatrení na prevenciu pred opakovaním identifikovaných nedostatkov:  

 Kontrola formálnej správnosti ţiadostí o NFP: 
- Najčastejšie nedostatky: V 3 ŢoNFP bola vyuţitá moţnosť doplnenia chýbajúcich 

náleţitostí. Z uvedeného počtu boli 3 výzvy na doplnenie účtovnej uzávierky a v 1 prípade 
ţiadateľ nepredloţil aj doklad o pridelení IČO. 

- Navrhované opatrenie: v rámci budúcich výziev informovať ţiadateľov o často  
sa opakujúcom nedostatku na informačných seminároch a na internetovej stránke 
prostredníctvom otázok a odpovedí v rámci výzvy.  

 Odborné hodnotenie: 
- Najčastejšie nedostatky: Oblasť problematiky priamych a nepriamych výdavkov. 
- Navrhované opatrenie: 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. 

 Výber a schvaľovane ţiadostí o NFP: 
- Neboli identifikované nedostatky. 

 
Ďalšie údaje, ktoré majú vypovedaciu schopnosť pre zhodnotenie danej výzvy sú uvedené 
v nasledujúcom texte.

                                                 
11Dostupné na: http://www.fsr.gov.sk/sk/aktuality/starsie-spravy/informacne-seminare-k-vyzve-op-zasi-fsr-20112.101  
a http://www.fsr.gov.sk/sk/aktuality/k-vyzvam-op-zasi-fsr-20112.101-a-op-zasi-fsr-20113.202-prebehli-informacne-seminare . 
12 Dostupné na: http://www.fsr.gov.sk/sk/aktuality/prakticky-navod-na-vyplnenie-ziadosti-o-nfp-na-itms-pre-vyzvy-op-zasi-fsr-20112.101-a-
op-zasi-fsr-20113.202 . 
13 Údaj k 20.09.2012. 

http://www.fsr.gov.sk/sk/aktuality/starsie-spravy/informacne-seminare-k-vyzve-op-zasi-fsr-20112.101
http://www.fsr.gov.sk/sk/aktuality/k-vyzvam-op-zasi-fsr-20112.101-a-op-zasi-fsr-20113.202-prebehli-informacne-seminare
http://www.fsr.gov.sk/sk/aktuality/prakticky-navod-na-vyplnenie-ziadosti-o-nfp-na-itms-pre-vyzvy-op-zasi-fsr-20112.101-a-op-zasi-fsr-20113.202
http://www.fsr.gov.sk/sk/aktuality/prakticky-navod-na-vyplnenie-ziadosti-o-nfp-na-itms-pre-vyzvy-op-zasi-fsr-20112.101-a-op-zasi-fsr-20113.202
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1.1 Cieľ  

 
Cieľom opatrenia 3.2 je podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením  
alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja sluţieb starostlivosti s osobitným zreteľom  
na marginalizované rómske komunity.  
 
V rámci tohto opatrenia 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 a subjekty, ktoré vytvárajú pracovné miesta týmto osobám.  
 
Opatrenie má podporiť podmienky na zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopností fyzických osôb  
a ich rodín viesť samostatný ţivot, 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 sluţieb starostlivosti, zvyšovania ich dostupnosti, kvality a efektivity,  
ako aj rozvoja ľudských zdrojov vylúčených osôb a poskytovateľov sluţieb starostlivosti a opatrení.  
 
Opatrenie má predchádzať sociálnemu vylúčeniu prostredníctvom poskytovania sociálnych sluţieb  
a opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately. 
Opatrenie je zamerané na 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.  
 
V rámci tohto opatrenia budú podporované osoby s rodinnými povinnosťami ohrozené vylúčením z trhu 
práce, alebo vylúčené z trhu práce, ako aj podniky a inštitúcie ktoré vytvárajú pracovné miesta  
a pracovné podmienky týmto osobám. 
 

1.2 Oprávnené aktivity 

 
Rámcová aktivita 3.2.1 Podpora zvyšovania dostupnosti a efektivity sluţieb starostlivosti (sociálnych 
sluţieb a opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately), ktoré zlepšujú prístup ohrozených 
a marginalizovaných skupín populácie na trh práce a do spoločnosti. 

Rámcová aktivita bude napĺňaná nasledovnými činnosťami: 

 Sociálne,  výchovné a iné programy a  metódy práce zamerané  
na prípravu na osamostatnenia sa detí pred ukončením výkonu súdneho rozhodnutia v detskom 
domove a detskom domove pre maloletých bez sprievodu (ďalej len „detský domov“). 
 

 Programy a iné odborné metódy práce zamerané na podporu osamostatnenia sa mladých 
dospelých po ukončení vykonávania súdneho rozhodnutia v detskom domove.  
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 Podporné programy, odborné činnosti, odborné metódy práce pre plnoleté fyzické osoby  
po ich odchode z detského domova zamerané na schopnosť samostatne sa ţiviť a získanie, 
udrţanie bývania. 
 

 Nové a inovatívne programy podporujúce osamostatnenie sa detí, mladých dospelých 
v detských domovoch a ďalších plnoletých fyzických osôb po ukončení poskytovania 
starostlivosti v detských domovoch zamerané na adaptáciu, integráciu, pracovné uplatnenie 
a uľahčenie na vstupu na trh práce (napr. programy so špecifickým zameraním na dievčatá 
a mladé ţeny, posilňovanie ich statusu v zmysle rovnosti príleţitostí a riešenie ich špecifických 
problémov, mentoring  
a pod.). 

 

 Aktivity na zvyšovanie kvality procesu osamostatňovania vo vzťahu k plánom prípravy  
na osamostatnenie sa. 

 
Podporné aktivity 

- Riadenie projektu:  
Prijímateľ bude povinný v rámci tejto podpornej aktivity okrem riadenia projektu  
aj spracovať a vyhodnotiť vecnú úspešnosť projektu (činností, pouţitých foriem, metód, 
techník a postupov, úspešnosť procesu osamostatnenia sa a integrácie, dobré a zlé 
skúsenosti, odporúčania). 

- Publicita a informovanosť 
 
Za oprávnenú činnosť sa v rámci tejto výzvy nepovaţujú školenia v informačno – 
komunikačných technológiách. 
 

1.3 Štátna pomoc 

 
V rámci tejto výzvy sa aplikuje Schéma pomoci de minimis na podporu sociálnej inklúzie (schéma DM č. 
1/2010). 
Z 2 ŢoNFP odporučených na schválenie, ani jedna zo ŢoNFP nespadala pod schému pomoci  
de minimis. 
 

1.4 Oprávnené výdavky a neoprávnené výdavky 

1.4.1 Oprávnené výdavky 

je uvedené v dokumentoch Usmernenie RO č. N3/2007 Metodické usmernenie k oprávnenosti 
výdavkov pre programové obdobie 2007 - 2013 v aktuálnom znení a Schéma pomoci de minimis  
na podporu sociálnej inklúzie (schéma DM č. 1/2010) na webových stránkach www.esf.gov.sk 
a www.fsr.gov.sk a v Špecifikách výzvy na predkladanie ţiadostí o NFP pre ţiadateľov OP ZaSI - FSR – 
2011/3.2/02.14 
 

                                                 
14 Dostupné na: http://www.fsr.gov.sk/sk/vyzvy/op-zasi-fsr-20113.2021/znenie-vyzvy-op-zasi-fsr-20113.202  

http://www.fsr.gov.sk/
http://www.fsr.gov.sk/sk/vyzvy/op-zasi-fsr-20113.2021/znenie-vyzvy-op-zasi-fsr-20113.202
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Prijímateľ spolu s partnermi budú povinní realizovať minimálne 50% celkových oprávnených výdavkov 
(po odpočítaní výdavkov na kríţové financovanie) vo vlastnej réţii. 
 

1.4.2 Neoprávnené výdavky 

Neoprávnenými výdavkami Európskeho sociálneho fondu v zmysle čl. 11 Nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) 1081/2006 a Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013 sú:  

 úroky z dlhov;  

 vratná daň z pridanej hodnoty15;  

 nákup nábytku, vybavenia, dopravných prostriedkov, infraštruktúry, nehnuteľností  
a pozemkov16,17.  
Okrem toho sú neoprávnenými výdavkami najmä 

 výdavky bez priameho vzťahu k projektu; 

 výdavky, ktoré nie sú nevyhnutné k dosiahnutiu cieľov projektu; 

 výdavky, ktoré sú zo strany prijímateľa nedostatočne odôvodnené a preukázané; 

 výdavky, ktoré prijímateľ dobrovoľne vynakladá na účely projektu t. j. nad rozsah 
povinného spolufinancovania, resp. uzatvorenej zmluvy o poskytnutí NFP;   

 výdavky, ktoré nie sú v súlade so schváleným rozpočtom projektu; 

 výdavky, ktoré vznikli pred nadobudnutím účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP; 

 výdavky, ktoré vznikli po 31. 12. 2015; 

 výdavky na projekty s celkovým či prevaţujúcim dopadom mimo cieľový región; 

 výdavky sankčného charakteru vrátane súvisiacich výdavkov (pokuty, penále, vrátane 
zmluvných, výdavky na trovy konania a pod.); 

 mimoriadne náklady (napr. manká a škody); 

 výdavky, ktoré sú/boli vo vyhlásenej výzve definované ako neoprávnené; 

 výdavky, ktoré nie sú v účtovníctve jednoznačne označené ako výdavky súvisiace  
s realizovaným projektom v súlade s vnútorným predpisom účtovnej jednotky k vedeniu 
účtovníctva a v súlade s ustanovením § 30 zákona č. 528/2008 Z. z. v znení neskorších 
predpisov; 

 za oprávnené výdavky sa nepovaţujú ani výdavky, ktoré vznikli vzájomným 
započítaním pohľadávok a záväzkov a tieţ nevyúčtované zálohové platby a poskytnuté 
preddavky a výdavky, pri ktorých vzniká náklad budúceho obdobia (tieto sú oprávnené 
aţ v momente vzniku nákladu beţného obdobia); 

 výdavky, ktoré nespĺňajú čo i len jednu z podmienok oprávnenosti uvedených vyššie; 

 nepriame náklady, ktoré prekročia 20% celkových oprávnených priamych nákladov na 
projekt, 

                                                 
15 daň z pridanej hodnoty s nárokom na jej odpočet v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 
predpisov 
16 ak výdavky spĺňajú podmienku, ţe nie sú uplatnené duplicitne, v prípade rozhodnutia príslušného RO sú tieto výdavky projektu 
oprávnené v súlade s článkom 34 Nariadenia Rady ES 1083/2006 za predpokladu, ţe sú potrebné na uspokojivé vykonávanie projektu 
a sú s ním priamo spojené. RO zabezpečuje, aby suma týchto výdavkov na projekty podporené z tej istej prioritnej osi neprekročila 10% 
z celkových výdavkov na prioritnú os. Táto miera sa zvyšuje na 15% v prípade prioritných osí zameraných na posilnenie sociálnej inklúzie 
s cieľom ich trvalo udrţateľnej integrácie v zamestnaní a boj proti všetkým formám diskriminácie na trhu práce v zmysle č. 3 ods. 1 písm. 
c) Nariadenia ES 1081/2006. 
17 v zmysle stanoviska DG EMPLOYMENT č. EMPL/B/2 D (2007) 5573 je moţné z prostriedkov ESF financovať také vybavenie 
(zariadenie), ktoré sa beţne účtuje pri jeho obstaraní do výdavkov priamo do spotreby. 
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 kapitálové výdavky, ktoré zahŕňajú výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného  
a nehmotného majetku, vrátane výdavkov súvisiacich s jeho obstaraním v zmysle 
zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, nie je 
oprávnený ak jeho úhrada bola uskutočnená hotovostnou platbou;  

 ďalšie výdavky, ktoré sú uvedené pri jednotlivých skupinách výdavkov v prílohe  
č. 2 Usmernenia RO č. N3/2007;  

 výdavky, ktoré presahujú primeranú úroveň cien stanovenú riadiacim orgánom  
v prílohe č. 3 Usmernenia RO č. N3/2007, resp. stanovenú sprostredkovateľským 
orgánom pod riadiacim orgánom;  

 výdavky na tovary, sluţby a stavebné práce, zabezpečené prijímateľom dodávateľsky, 
ktoré presiahnu 50 % celkových oprávnených výdavkov projektu po odpočítaní 
výdavkov na kríţové financovanie (bliţšie upresnené v prílohe č. 1 Príručky  
pre ţiadateľa o NFP „Špecifiká výzvy na predkladanie ţiadostí o NFP" OP ZaSI – FSR 
– 2011/3.2/02. 

 Podrobnú charakteristiku oprávnených a neoprávnených výdavkov nájdete na stránke 
www.esf.gov.sk a www.fsr.gov.sk v dokumente Usmernenie RO č. N3/2007  
v aktuálnom znení, k oprávnenosti výdavkov pre programové obdobie 2007 – 2013. 
 

1.5 Oprávnení ţiadatelia 

 

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

 štátne rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené v súlade  
so zákonom NR SR č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy  
v znení doplnení neskorších predpisov,  

 VÚC a úrady samosprávneho kraja, zákon NRSR č. 302/2001 Z.z.  
o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch),  

 iné organizácie a to: 
- 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 v znení 
neskorších predpisov na základe udelenej akreditácie18; 

- subjekty, ktoré poskytujú sociálne sluţby podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych 
sluţbách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o ţivnostenskom podnikaní 
(ţivnostenský zákon) v znení neskorších predpisov  
na základe udelenej registrácie4 alebo akreditácie; 

V prípade, ak je ţiadateľ v rámci svojej činnosti zapojený do hospodárskej19 (ekonomickej) činnosti a 
pomoc poskytnutá takémuto subjektu by znamenala pomoc, ktorá narušuje alebo pri ktorej hrozí 

                                                 
18 potvrdenie podľa povahy vykonávanej činnosti (o zápise do registra poskytovateľov sociálnych sluţieb, ktorý vedie príslušný vyšší 
územný celok /napr. poskytovanie základného sociálneho poradenstva ako samostatnej odbornej činnosti/); kópiu rozhodnutia Ministerstva 
práce, sociálnych vecí a rodiny SR o udelení akreditácie na odbornú činnosť (špecializované sociálne poradenstvo alebo sociálna 
rehabilitácia vykonávaná ako samostatná odborná činnosť); kópiu rozhodnutia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR o udelení 
akreditácie na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately) ţiadateľ predloţí pred začatím realizácie projektu. 
 
19 do hospodárskej (ekonomickej činnosti) môţu byť zapojené neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné sluţby, občianske 
zdruţenia a i., ktoré vykonávajú hospodársku (ekonomickú) činnosť za účelom dosahovania zisku, resp. poskytujú tovary a sluţby  
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narušenie hospodárskej súťaţe  
a ovplyvňuje obchod medzi členskými štátmi EÚ, ţiadateľ spadá pod podmienky Schémy pomoci 
de minimis na podporu sociálnej inklúzie (schéma DM č. 1/2010), ktorá je prílohou tejto výzvy a je 
povinný postupovať v súlade s touto schémou. Pri ţiadateľovi, ktorým je subjekt, ktorý vykonáva 
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 na základe udelenej akreditácie sa schéma pomoci de minimis 
neuplatňuje. 
V prípade, ţe prijímateľ - akreditovaný subjekt, registrovaný subjekt, bude v rámci  oprávnených aktivít 
realizovať aktivitu, na ktorú sa vyţaduje akreditácia/registrácia a nemá na ňu akreditáciu/registráciu 
alebo bude takúto aktivitu realizovať  
na území, ktoré nie je zhodné s miestom výkonu opatrení alebo sluţieb,  
je potrebné, aby poţiadal príslušnú inštitúciu o akreditáciu/registráciu na dané aktivity alebo územie 
tak, aby pred  podpisom zmluvy o poskytnutí NFP predloţil potrebnú akreditáciu/registráciu. Ak 
ţiadateľ potrebné rozhodnutie o udelení akreditácie/registrácie uţ vlastní, jeho kópiu predloţí spolu 
so ţiadosťou o NFP, najneskôr však pred uzavretím zmluvy o poskytnutí NFP. 
 
Ďalšie podmienky oprávnenosti ţiadateľa 

Ţiadateľ nie je oprávnený poţiadať o NFP, ak: 

 nemá vysporiadané vzťahy so štátnym rozpočtom, 

 má daňové nedoplatky, 

 má nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné 
dôchodkové sporenie; 

 je voči nemu vedené konkurzné konanie, je v konkurze, v reštrukturalizácii a bol proti nemu 
zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku; 

 porušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu20 za 
obdobie od jeho účinnosti (1. apríl 2005) a v prípade porušenia nelegálneho zamestnávania 
štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 2 ods. 2 písm. c) zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej 
práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov za obdobie piatich 
rokov od porušenia tohto zákazu; 

 nemá dostatok finančných prostriedkov na spolufinancovania projektu z vlastných zdrojov 
v závislosti od charakteru a veľkosti projektu a predpokladanej dĺţky realizácie projektu (za 
postačujúce je moţné povaţovať aj predloţenie dokladu zabezpečujúceho spolufinancovanie 
vlastných zdrojov, potrebných na spolufinancovanie projektu počas 1. roku realizácie projektu). 
Subjekt,  
ktorý poskytne ţiadateľovi prostriedky na spolufinancovanie darovacou zmluvou  
alebo obdobným spôsobom, nie je oprávnený zúčastniť sa obstarávania realizovaného 
prijímateľom v rámci projektu;  

 voči nemu je vedený výkon rozhodnutia21 (nie je relevantné pre subjekty verejnej správy);  

                                                                                                                                                         
za úhradu, alebo realizujú aktivity, ktorých výstupom je hospodárska (ekonomická) činnosť za účelom dosahovania zisku, resp. ponúkanie 
tovarov a sluţieb za úhradu. 
20 zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov. 
21 napr. podľa zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) v znení neskorších predpisov. 
Zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov. 
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 nemá schválený program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja a príslušnú 
územnoplánovaciu dokumentáciu podľa ods. 8 § 7 a ods. 8 § 8 zákona o podpore regionálneho 
rozvoja  - iba v prípade subjektov územnej samosprávy; 

 je subjektom, ktorý je v rámci svojej činnosti zapojený do hospodárskej činnosti22 a to v prípade, 
ţe pomoc poskytnutá takémuto subjektu by znamenala pomoc, ktorá narušuje alebo pri ktorej 
hrozí narušenie hospodárskej súťaţe a ovplyvňuje obchod medzi členskými štátmi EÚ. 

 bol (resp. jeho štatutárne orgány, alebo členky a členovia štatutárneho orgánu) právoplatne 
odsúdení za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych 
spoločenstiev, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti alebo za trestný čin zaloţenia, 
zosnovania  
a podporovania zločineckej skupiny, alebo za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí 
s podnikaním; 

 dopustil sa konania, ktorým v minulosti podstatným spôsobom porušil povinnosti pri čerpaní 
prostriedkov zo štrukturálnych fondov alebo štátneho rozpočtu, ktoré môţu byť Fondom 
sociálneho rozvoja objektívne preukázateľné. 

 

Ţiadateľ nie je oprávnený získať nenávratný finančný príspevok v prípade, ak : 

 uviedol nepravdivé alebo nepresné údaje;  

 snaţil sa získať dôverné informácie alebo ovplyvňovať proces konania o ŢoNFP.  

 

Vzájomné vzťahy medzi ţiadateľom a partnerom musia byť upravené pred podaním ţiadosti o NFP 
zmluvou, uzavretou podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka. 
 

1.6 Oprávnení partneri 

 

 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, zriadené v súlade so zákonom NR SR č. 453/2003 
Z.z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí  
a rodiny a sluţieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov; 

 úrady práce, sociálnych vecí a rodiny; 

 štátne rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené v súlade so zákonom NR SR č. 
523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení doplnení neskorších 
predpisov; 

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

                                                 
22 hospodársku činnosť môţu vykonávať  neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné sluţby, občianske zdruţenia a i., 
ktorévykonávajú  hospodársku (ekonomickú) činnosť za účelom dosahovania zisku, resp. poskytujú tovary a sluţby za úhradu, alebo 
realizujú aktivity, ktorých výstupom je hospodárska (ekonomická) činnosť za účelom dosahovania zisku, resp. ponúkanie tovarov a sluţieb 
za úhradu.  
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 zdruţenia miest a obcí, zaloţené v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb.  
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, univerzity a vysoké školy, všetky školy, 
výskumné pracoviská, vzdelávacie inštitúcie; 

 občianske zdruţenia v súlade so zákonom FZ ČSSR č. 83/1990 Z.z.  
o zdruţovaní občanov v znení neskorších predpisov;  

 nadácie zaloţené v súlade so zákonom NR SR č. 34/ 2002 Z.z. o nadáciách a o zmene 
Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov; 

 neinvestičné fondy, zaloţené 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, zaloţené v súlade so zákonom NR SR č. 213/1997 Z.z. o neziskových 
organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné sluţby;  

 zamestnávatelia - fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie v zmysle zákona 
FZ ČSFR č. 513/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov Obchodný zákonník alebo zaloţené 
podľa zákona NR SR č. 455/1991 Z.z.  
o ţivnostenskom podnikaní; 

 subjekty poskytujúce neštátne sluţby zamestnanosti; 

 poskytovatelia sociálnych sluţieb; 

 iné organizácie a to:  
o Slovenský Červený kríţ,  
o 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 v znení 
neskorších predpisov, 

o subjekty, ktoré poskytujú sociálne sluţby podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych 
sluţbách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o ţivnostenskom podnikaní 
(ţivnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,  

o partnerstvá,  
o iné organizácie v zmysle §16 ods. 3 zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci  

a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších predpisov.  
 
Partner je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa spolupodieľa na príprave projektu so ţiadateľom  
a ktorá sa spolupodieľa na realizácii projektu s prijímateľom, podľa zmluvy uzavretej podľa § 269 ods.  
2 Obchodného zákonníka v zmysle zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov 
Európskeho spoločenstva. Zadefinovaním partnerstiev budú podporované najmä prepájania aktivít 
medzi prijímateľom a partnermi. 
Zmluvnou stranou je ţiadateľ a nie jeho partner. Výdavky partnerov sú oprávnené.    
Partner ţiadateľa sa nesmie zúčastniť ako uchádzač verejného obstarávania, alebo verejnej obchodnej 
súťaţe, ktoré je ţiadateľ povinný vykonať v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP a v súlade so zákonom 
č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov.  
Partner nie je oprávnený v rámci projektu obstarávať tovary, sluţby alebo stavebné práce. Obstarávanie 
uskutoční vţdy prijímateľ, ktorý obstarané tovary, sluţby alebo stavebné práce bezodplatne poskytne 
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partnerovi projektu. Uvedená skutočnosť musí byť uvedená v zmluve medzi ţiadateľom a partnerom 
projektu. 
 
V prípade, ak si partner projektu bude nárokovať na SORO počas realizácie projektu oprávnené 
výdavky, musí spĺňať rovnaké Ďalšie podmienky oprávnenosti ţiadateľa, zadefinované vo výzve, 
ako ţiadateľ. Ţiadateľ predkladá na SORO v tomto prípade spolu so ţiadosťou o NFP za účelom 
overenia oprávnenosti partnera nasledovné dokumenty: účtovnú závierku partnera v zmysle príručky 
pre ţiadateľa, overenú kópiu dokladu o pridelení IČO partnera, nie staršiu ako 3 mesiace ku dňu 
predloţenia ţiadosti o NFP (nie je relevantné pre subjekty územnej samosprávy), čestné vyhlásenie 
ţiadateľa (vyplnené partnerom) a okrem rozpočtu projektu aj samostatný rozpočet kaţdého z partnerov 
projektu. 
  
Ak partner bude vykonávať v rámci projektu činnosti, na ktoré musí mať udelenú akreditáciu  
alebo registráciu, ţiadateľ je povinný predloţiť aj tieto dokumenty. 
 
Za oprávnené výdavky partnera sa nepovaţujú kapitálové výdavky. 
 
Vyhlasovateľ výzvy nevyţaduje, aby sa na realizácii projektu podieľal partner/partneri ţiadateľa. 
 
Ani jedna z 2 schválených ţiadostí o NFP nevyuţila inštitút Partnera, ktorý by sa podieľal na príprave 
projektu so ţiadateľom a ktorý by sa spolupodieľal na realizácii projektu s prijímateľom, podľa zmluvy 
uzavretej podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v zmysle zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci  
a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva. 
 

1.7 Oprávnené cieľové skupiny 

 

Medzi cieľové skupiny patria: 
 

 deti, plnoleté fyzické osoby, rodiny, komunity, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a poskytované sluţby podľa osobitných 
zákonov,  

 mladí dospelí po ukončení ústavnej starostlivosti  

 zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálnej inklúzie vo verejnom aj  
v neverejnom sektore  

 

1.8 Miesto realizácie projektu  

 
Oprávneným miestom realizácie projektov je územie spadajúce pod cieľ Regionálna 
konkurencieschopnosť a zamestnanosť. V prípade SR ide na úrovni NUTS III o Bratislavský 
samosprávny kraj.  
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1.9 Dĺţka trvania projektu 

 
Minimálna dĺţka realizácie projektu je stanovená na 18 mesiacov.   

Maximálna dĺţka realizácie projektu je stanovená na 24 mesiacov od začatia realizácie projektu. 
 

1.10 Forma pomoci a systém platieb  

 

Pomoc je poskytovaná formou nenávratného finančného príspevku. 

Financovanie projektu prijímateľa sa uskutočňuje v zmysle platného Systému finančného riadenia 
štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 systémom refundácie, 
systémom zálohových platieb, kombináciou systému zálohových platieb a systému refundácie. 
Ţiadatelia si môţu vybrať spôsob financovania, ktorý bude záväzný počas celej doby trvania realizácie 
projektu.  

Výška pomoci: 

Alokácia finančných prostriedkov v rámci tejto výzvy: 214 700 € 

 

Limity pomoci pre ţiadateľov: 

Minimálna výška pomoci na jeden projekt: 20 000 € 

Maximálna výška pomoci na jeden projekt: 100 000 € 

 
Podrobnejšia špecifikácia štruktúry financovania je uvedená v  Príručke pre ţiadateľa. 
 

1.10.1 Kríţové financovanie 

 
V rámci tejto výzvy maximálny limit pre výdavky na realizáciu projektu,  
na ktoré sa vzťahujú pravidlá pre Európsky fond regionálneho rozvoja je stanovený na 40% z celkového 
objemu oprávnených výdavkov projektu. 
Vo všetkých 3 hodnotených ŢoNFP ţiadatelia uviedli vo svojich rozpočtoch v rámci kríţového 
financovania oprávnené ţiadané  výdavky vo výške 78 000 EUR, hodnotitelia odporučili schváliť 
oprávnené výdavky na kríţové financovanie vo výške 69 000 EUR.  
Z 3 ŢoNFP odporučených hodnotiteľmi na schválenie je kríţové financovanie vyuţité v 2 ŢoNFP. 
Z 2 ŢoNFP schválených Výberovou komisiou je kríţové financovanie vyuţité v 2 ŢoNFP. 

Graf č.1 Prehľad ţiadaných a schválených výdavkov na kríţové financovanie. 
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1.11 Prioritná téma  

 
71 Spôsoby integrácie a opätovného zamestnania pre znevýhodnené osoby; boj proti diskriminácii pri 

prístupe a postupe na trhu práce a podpora uznania rozmanitosti na pracovisku. 
 
Povinné podmienky zadávania merateľných ukazovateľov boli uvedené v prílohe výzvy: Špecifiká výzvy 
na predkladanie ţiadostí o NFP pre ţiadateľov OP ZaSI - FSR – 2011/3.2/02. 
 

2   PROCES SCHVAĽOVANIA ŢIADOSTÍ O NFP 

2.1 Súhrnné informácie 

 

Vyhlásenie výzvy 30.11.2011 

Predkladanie ŢoNFP od  30.11.2011 

Posudzované časové obdobie výzvy  30.11.2011 - 29.02.2012 

Kontrola formálnej správnosti  ţiadostí 

o NFP 

09.03.2012 - 04.05.2012 
 

Odborné hodnotenie  18.05.2012 - 02.08.2012 

Výberová komisia  

pre výzvy na predkladanie ţiadostí  

o NFP vyhlásené FSR 

30.08.2012 

Schválenie správy z overenia postupov 26.10.2012,                                                                        

69 000 €

78 000 €

Prehľad ţiadaných a schválených výdavkov na kríţové 
financovanie

Schválené výdavky na 
kríţové financovanie v rámci 
schválených ţiadostí o NFP

Neschválené výdavky na 
kríţové financovanie v rámci 
schválených ţiadostí o NFP
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hodnotiaceho procesu,   

pokyn k zazmluvňovaniu 

                                                                                       

02.11.2012 

Proces zazmluvňovania Od 02.11.2012 

 

2.2  Kontrola formálnej správnosti ţiadostí o NFP 

 

Kontrola formálnej správnosti ţiadostí o NFP (ďalej „KFS ŢoNFP“) bola  vykonaná v termíne 09.03.2012 
- 04.05.2012. 
Celkový počet prijatých ŢoNFP: 3, v sume celkových výdavkov 273 099,60 EUR a celkovej poţadovanej 
výške NFP 259 444,62 EUR. 
Počet ţiadostí o NFP, ktoré nesplnili podmienky KFS ŢoNFP: 0   
Počet ţiadostí o NFP, ktoré splnili podmienky KFS ŢoNFP: 3 
V 3 ŢoNFP bola vyuţitá moţnosť doplnenia chýbajúcich náleţitostí. Z uvedeného počtu boli 3 výzvy  
na doplnenie účtovnej uzávierky a v 1 prípade ţiadateľ nepredloţil aj doklad o pridelení IČO. 
KFS ŢoNFP vykonali 3 projektoví manaţéri (ďalej „PM“). 
 
Záver:  
Všetky 3 ŢoNFP splnili kritériá kontroly formálnej správnosti ŢoNFP a postúpili do procesu odborného 
hodnotenia ţiadostí o NFP. 
 

Tabuľka č.1: Súhrnné výsledky kontroly formálnej správnosti žiadostí o NFP.  

Počet ţiadostí o NFP, ktoré splnili 

podmienky kontroly formálnej 

správnosti a ktoré sú postúpené 

do fázy odborného hodnotenia 

ţiadostí o NFP 

3 

z toho počet ţiadostí o NFP 

u ktorých bola vyuţitá moţnosť 

doplnenia chýbajúcich náleţitostí 

3 

Počet ţiadostí o NFP, ktoré 

nesplnili podmienky kontroly 

formálnej správnosti 

0 

z toho počet ţiadostí o NFP, ktoré 

nesplnili kritériá oprávnenosti 
0 

z toho počet ţiadostí o NFP, ktoré 

nesplnili kritériá úplnosti23 
0 

 

                                                 
23 vrátane tých ţiadostí o NFP, ktoré neboli úplne doplnené na základe výzvy na doplnenie chýbajúcich náleţitostí. 
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Tabuľka č.2: Súhrnné informácie o zaregistrovaných žiadostiach o NFP, ktoré boli predmetom kontroly formálnej 
správnosti žiadostí o NFP. 

 

Tabuľka č.3 : Prehľad prijatých žiadostí o NFP podľa právnej formy žiadateľa.  

 Súkromná organizácia   

Právna forma Nezisková 
organizácia 
poskytujúca 
všeobecne 
prospešné sluţby 

Zdruţenie 
(zväz, spolok, 
spoločnosť, 
klub ai.) 

Príspevková 
organizácia 

Rozpočtová 
organizácia 

Počet ţiadateľov 2 1 0 0 

Spolu 3 

 

Tabuľka č.4 : Prehľad prijatých žiadostí o NFP v členení podľa štatistickej klasifikácie činností žiadateľov (NACE). 

NACE 8899 Ostatná sociálna 
starostlivosť bez 
ubytovania i. n. 

8790 Ostatná 
starostlivosť 
v pobytových 
zariadeniach 

9499 Činnosti ostatných 
členských organizácií 
i.n. 

Počet prijatých ţiadostí 1 1 1 

Spolu 3 

 

2.3  Odborné hodnotenie ţiadostí o NFP 

 

Odborné hodnotenie ţiadostí o NFP prebehlo v termíne 09.03.2012 - 04.05.2012. 
Počet odborných hodnotiteľov: 3.   
Kaţdú ŢoNFP hodnotil 1 externý hodnotiteľ a 1 interný hodnotiteľ. Databázu externých hodnotiteľov 
poskytol RO pre OP ZaSI v súlade so Splnomocnením SORO na plnenie úloh riadiaceho orgánu 
uzatvoreného podľa § 7 a § 8 zákona č.528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov 
Európskeho spoločenstva zo dňa 22.2.2012. Zástupcovia inštitúcie vecne príslušnej pre danú 
problematiku - z Odboru stratégie sociálnej ochrany  detí a rodiny MPSVR SR a z Odboru sociálnych 
sluţieb MPSVR SR boli označení ako interní hodnotitelia. Ţiadosti o NFP boli odborným hodnotiteľom 
priradené transparentným spôsob, prostredníctvom ţrebovania za účasti notára. 
V rámci odborného hodnotenia boli stanovené kritéria hodnotenia pre schválenie v hodnotiacich 
hárkoch.  Ţiadosť o NFP, ktorá splnila podmienky odborného hodnotenia, musela dosiahnuť minimálne 
stanovený celkový počet bodov vo výške 60 % a stanovený počet bodov za jednotlivé skupiny 

Celkový počet ţiadostí 

o NFP 

Celkové ţiadané oprávnené 

výdavky ţiadostí o NFP 
Celková poţadovaná výška NFP 

3  273 099,60 € 259 444,62 € 
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hodnotiacich kritérií (v počte 5) minimálne vo výške 50% v rámci kaţdej skupiny.3 hodnotené ŢoNFP 
splnili poţiadavky odborného hodnotenia, t.j. dosiahli minimálne stanovený celkový počet bodov  
vo výške  60% a  stanovený počet bodov za jednotlivé skupiny hodnotiacich kritérií minimálne vo výške 
50% v rámci kaţdej skupiny. 
Odborní hodnotitelia navrhli schváliť 3 ŢoNFP. 
Celková navrhovaná výška NFP hodnotiteľmi pre ŢoNFP v rámci výzvy na predkladanie ŢoNFP č. OP 
ZaSI – FSR – 2011/3.2/02 je 232 914,73 EUR.  
V súlade s Interným manuálom procedúr Fondu sociálneho rozvoja (verzia 10)  
a v súlade so Systémom riadenia ŠR a KF, počet podporených projektov je limitovaný výškou alokácie 
na danú výzvu na predkladanie ţiadostí  o NFP. 
Alokácia finančných prostriedkov v rámci tejto výzvy je 214 700 €. 
Kvalita práce odborných hodnotiteľov (minimálne jeden odborný hodnotiaci posudok a minimálne jeden 
hodnotiaci hárok od kaţdého odborného hodnotiteľa) bola overená prostredníctvom kontrolných 
zoznamov. 
 
Záver: 
Celkový počet hodnotených ţiadostí o NFP: 3 
Počet ţiadostí o NFP, ktoré splnili podmienky odborného hodnotenia  : 3 
Počet ţiadostí o NFP, ktoré nesplnili podmienky odborného hodnotenia: 0 
 

Tabuľka č.5: Súhrnné výsledky odborného hodnotenia žiadostí o NFP  

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 

3 3 0 

 

2.4 Výber ţiadostí o NFP  

 
Výberová komisia pre výzvy na predkladanie ŢoNFP vyhlásených FSR (ďalej len „Výberová 

komisia“) zasadala 30. 08. 2012.  V rámci rokovania bolo celkom posúdené z predmetnej výzvy 3 
ţiadosti o NFP, ktoré splnili podmienky v rámci procesu kontroly formálnej správnosti ŢoNFP  
a následne splnili podmienky odborného hodnotenia. 
Po prerokovaní Súhrnnej správy z odborného hodnotenia Výberová komisia prijala uznesenie, ktorým 
hlasovaním prítomných členov s hlasovacím právom jednohlasne navrhla schváliť 2 ţiadostí o NFP, 
ktoré splnili podmienky v rámci procesu kontroly formálnej správnosti ŢoNFP a následne splnili 
podmienky odborného hodnotenia v celkovom objeme finančných prostriedkov 168 542,16 EUR24.  
1 ţiadosť o NFP navrhla neschváliť z dôvodu nedostatočnej finančnej alokácie na predmetnú výzvu,  
ale zároveň navrhuje v prípade neskoršej disponibilnej alokácie uplatniť pre túto ţiadosť postup podľa 
ods. 9 § 14 zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie  
(to znamená ţe ţiadosť je zaradená do tzv. zásobníka projektov). 

                                                 
24 Celkový súčet navrhovaného NFP schválených ţiadostí o NFP. 
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Počet schválených ţiadosti o NFP deklarujúcich prínos k HP MRK: 1 25 
 

Tabuľka č.6: Prehľad počtu prijatých, schválených a nechválených ŽoNFP  

Počet ŢoNFP 

Prijatých Schválených Neschválenýc
h z dôvodu 

nedostatočnej 
finančnej 
alokácie26 

Neschválených 

Nesplnili podmienky 
kontroly formálnej 

správnosti 

Nesplnili podmienky 
odborného hodnotenia 

3 2 1 0 0 

 

Graf č. 2 Prehľad schválených a neschválených ŢoNFP  

Prehľad schválených a neschválených ŢoNFP 

ŽoNFP odporučené na 
schválenie

 
 

Tabuľka č.7:  Rozdelenie miest realizácie schválených žiadostí o NFP podľa regiónu (NUTS 2)  

NUTS 2 Bratislavský kraj 

Počet ţiadostí o NFP 2 

  

Tabuľka č.8: Rozdelenie miest realizácie schválených žiadostí o NFP podľa kraja (NUTS 3)  

NUTS 3 Bratislavský kraj 

počet 2 

Suma schváleného NFP/€ 168 542,16 € 

 

                                                 
25 Napriek tomu, ţe 2 ţiadosti o NFP deklarovali príspevok  k HP MRK, v skutočnosti 1 z nich neprispieva k HP MRK, z dôvodu,  
ţe ţiadateľ neuviedol všetky potrebné merateľné ukazovatele v súlade s podmienkami výzvy. 
26 1 ţiadosť o NFP navrhla výberová komisia neschváliť z dôvodu nedostatočnej finančnej alokácie na predmetnú výzvu, ale zároveň 
navrhla v prípade neskoršej disponibilnej alokácie uplatniť pre túto ţiadosť postup podľa ods. 9 § 14 zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci  
a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie (to znamená ţe ţiadosť je zaradená do tzv. zásobníka projektov). 
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Tabuľky - Sumárne informácie  

 

Tabuľka č.9 : Sumárne informácie o prijatých žiadostiach o NFP v rámci výzvy na predkladanie ŽoNFP OP ZaSI-
FSR-2011/3.2/02. 

Počet prijatých ţiadostí o NFP Celkové výdavky prijatých 
ţiadostí o NFP (v EUR) 

Celková poţadovaná výška NFP 
prijatých ţiadostí o NFP (v EUR) 

3 273 099,60 € 259 444,62 € 

 

 

Počet ţiadostí o NFP, ktoré splnili podmienky 
odborného hodnotenia 

Počet ţiadostí o NFP, ktoré nesplnili podmienky 
odborného hodnotenia 

3 0 

 

Počet predloţených ţiadostí VK Počet ţiadostí o NFP 
odporučených VK na schválenie  
 

Počet ţiadostí o NFP, ktoré 
neboli odporučené VK na 
schválenie, z dôvodu 
nedostatočnej finančnej 
alokácie27 

3 2 1 

 

Celková schválená výška NFP 
schválených ţiadostí o NFP (v 
EUR) 

Celková poţadovaná výška 
NFP schválených ţiadostí o 
NFP (v EUR) 
 

Priemerná hodnota NFP 
schválených ţiadostí o NFP  
(v EUR) 

168 542,16  194 379,12 84 271,08 

 

 
 
 
 

                                                 
27 1 ţiadosť o NFP navrhla výberová komisia neschváliť z dôvodu nedostatočnej finančnej alokácie na predmetnú výzvu, ale zároveň 
navrhla v prípade neskoršej disponibilnej alokácie uplatniť pre túto ţiadosť postup podľa ods. 9 § 14 zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a 
podpore poskytovanej z fondov Európskej únie (to znamená ţe ţiadosť je zaradená do tzv. zásobníka projektov). 

Počet ţiadostí, ktoré splnili podmienky  KFS 
ŢoNFP a postúpili do procesu odborného 
hodnotenia  
 

Počet ţiadostí, ktoré nesplnili podmienky KFS 
ŢoNFP 

3 0 
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Tabuľka č.10 : Prehľad časovej realizácie procesu schvaľovania ţiadostí o NFP v rámci výzvy OP ZaSI-FSR-
2011/3.2/02. 

Posudzované časové obdobie 
výzvy 

Od Do 

30.11.2011 29.02.2012 

 

Kontrola formálnej správnosti 
ŢoNFP 

Od Do 

09.03.2012 04.05.2012 

 

Odborné hodnotenie ŢoNFP 
Od Do 

18.05.2012 02.08.2012 

 

Výber ţiadostí o NFP 
Od Do 

30.08.2012 30.08.2012 

 

Overenie postupu hodnotiaceho 
procesu ŢoNFP na Riadiacom 

orgáne pre OP ZaSI 

Od Do 

12.09.2012 17.09.2012  

 

Overenie podmienok poskytnutia 
pomoci 

Od Do 

26.10.2012 26.10.2012 

 

Poverenie ministra MPSVR SR 
na podpis 

Doručené na FSR dňa 

02.11.2012 

 
 

Vydanie rozhodnutia 
o schválení/neschválení  ŢoNFP 

Od Do 

02.11.2012 v čase písania dokumentu prebieha 
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Diagram č.1: Schvaľovací proces ţiadostí o NFP v rámci výzvy OP ZaSI-FSR-2011/3.2/02. 
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3 prijaté ŢoNFP 

Kontrola formálnej 

správnosti 

Kontrola splnenia kritérií 
oprávnenosti ţiadostí o NFP 

Kontrola kritérií úplnosti 

ţiadostí – 3 ţiadostí o NFP 

Kritérií oprávnenosti splnili 3 

ţiadostí o NFP 

Kritérií oprávnenosti nesplnili  0 

ţiadosti o NFP 

Kritériá úplnosti bez doţiadania 

splnilo 0 ţiadosti o NFP 

Doţiadanie uplatnené pri 

3 ţiadostiach o NFP 

Dodanie dokumentov v určenej 

lehote splnili 3 ţiadosti o NFP 

Kritériá kontroly formálnej správnosti 
splnili 3 ţiadostí o NFP 

 

Kritériá odborného hodnotenia 

nesplnené – 0 ţiadostí o NFP 
Odborné hodnotenie 
3 ţiadostí o NFP 

0 ţiadosti o NFP 
vyradených  
 

0 ţiadostí o NFP 

vyradených   

Kritériá odborného hodnotenia 

splnené - 3 ţiadostí o NFP 

Kritériá úplnosti splnili po 

doţiadaní 3 ţiadostí o NFP 

Výberová komisia 

2 ţiadosti o NFP odporučené   

na schválenie 

1 ţiadosť o NFP neschválená z dôvodu nedostatočnej finančnej alokácie na výzvu ale zároveň  
v prípade neskoršej disponibilnej alokácie sa uplatní pre túto ţiadosť postup podľa ods. 9 § 14 
zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci. a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie  (to znamená ţe 

ţiadosť je zaradená do tzv. zásobníka projektov) 


