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1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O VÝZVE 

 

Cieľom správy je vyhodnotenie priebehu predkladania, hodnotenia a výberu žiadostí 

o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“) v rámci časovo uzavretej výzvy OP ZaSI – FSR – 

2009/2.1/07 a formulácia odporúčaní na prevenciu opakovania zistených nedostatkov.  

Výzva bola vyhlásená 23.12.2009 a uzavretá dňa 14.04.2010
1
.  

 

1.1 Cieľ vyhlásenej výzvy 
 

Cieľ výzvy je v súlade s cieľom opatrenia 2.1, ktorým je podpora sociálnej inklúzie osôb 

ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb 

starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity. 

 

Opatrenie má podporovať podmienky na zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopností 

fyzických osôb a ich rodín viesť samostatný život, podporovať ich integráciu do spoločnosti, 

predchádzať sprievodným negatívnym faktorom, ktoré bránia prístupu resp. zotrvaniu 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.  

Opatrenie má predchádzať sociálnemu vylúčeniu prostredníctvom poskytovania sociálnych 

služieb a opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately a poskytovania sociálneho 

poradenstva.  

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

k marginalizovaným komunitám a iným marginalizovaným skupinám populácie  

 

 

1.2 Oprávnené aktivity  
 

Rámcová aktivita 2.1.1 Podpora zvyšovania dostupnosti, kvality 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. 

 

Podaktivity: 

 

 sociálne, výchovné a resocializačné programy pred a po prepustení mladistvého, 

plnoletého z rôznych typov zariadení zamerané na adaptáciu, integráciu, pracovné 

uplatnenie a uľahčenie vstupu na trh práce, napríklad: aktivity zamerané na zvyšovanie 

kvality a efektivity služieb sociálnej starostlivosti (napr. zamerané na zvýšenie kvality 

plánov sociálnej práce, individuálnych rozvojových plánov, resocializačných programov, 

inovatívne prístupy v multidisciplinárnych riešeniach sociálnych problémov a pod.); 

 

 sieťovanie služieb starostlivosti v regiónoch vrátane služieb zameraných na kontinuitu 

sociálnej a zdravotnej starostlivosti napr. pri dlhodobej odkázanosti na pomoc inej osoby; 

(napr. aktivity zamerané na humanizáciu a rozširovanie siete sociálnych služieb, 
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 dátum predĺženia predkladania žiadostí o NFP v rámci výzvy, pôvodný termín uzavretia výzvy bol 30.03.2010 



                                                  

                                                                                                                        
 

inovatívne formy služieb osobám z cieľových skupín, vrátane utvárania podmienok 

na poskytovanie zdravotnej starostlivosti so špecifickým dôrazom na marginalizované 

skupiny obyvateľstva a pod.); 

 

 nové a inovatívne programy zamerané na podporu riešenia sociálno-patologických javov 

(napr. aktivity nízko prahového charakteru); 

 

 aktivity zamerané na zamedzenie nárastu sociálno-patologických javov a obmedzovanie a 

odstraňovanie negatívnych vplyvov, predchádzanie sociálnemu vylúčeniu a vylúčeniu 

na trhu práce, ktoré ohrozujú všestranný vývin detí a plnoletých s dôrazom na nové 

inovatívne aktivity; 

 

 modernizácia a zavádzanie nových typov sociálnych služieb a opatrení sociálnoprávnej 

ochrany a sociálnej kurately cielených na podporu zotrvania fyzických osôb 

v prirodzenom sociálnom prostredí;  

 

1.3 Oprávnení ţiadatelia  
 

Oprávnenými žiadateľmi v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok 

OP ZaSI – FSR – 2009/2.1/07 sú: 

 

 štátne rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov; 

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

 zdruţenia miest a obcí, 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. v znení neskorších predpisov; 

 VÚC podľa zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon 

o samosprávnych krajoch); 

 iné organizácie
2

 a to: 

o subjekty, ktoré majú na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a 

sociálnej kurately akreditáciu podľa č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane 

detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov
3
; 

o subjekty, ktoré majú akreditáciu alebo sú registrované podľa zákona č. 448/2008 Z. z. 

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

podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. 

 

 

1.4 Oprávnené cieľové skupiny 
 

Pre realizáciu aktivít projektu sú oprávnené osoby z nasledujúcich cieľových skupín: 

 

                                                 
2
  v rámci vyhlásenej výzvy nepatria medzi tieto organizácie fyzické osoby alebo právnické osoby oprávnené 

na podnikanie podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka; záujmové združenia právnických osôb, založené 

podľa § 20 písm. f) Občianskeho zákonníka a UNDP. 
3
 v prípade opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sú predmetom výzvy opatrenia, 

na vykonávanie ktorých musia mať neštátne subjekty akreditáciu. 



                                                  

                                                                                                                        
 

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

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a poskytované sociálne služby 

podľa osobitných zákonov; 

 občania s ťažkým zdravotným postihnutím, 

 občania s nepriaznivým zdravotným stavom, 

 občania v nepriaznivej sociálnej situácii, 

 komunity ohrozené sociálnym vylúčením, vylúčené alebo marginalizované 

vrátane obyvateľov segregovaných a separovaných rómskych komunít, 

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

 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; 

 mladí dospelí po ukončení ústavnej starostlivosti a náhradnej rodinnej starostlivosti; 

 ďalšie skupiny ohrozené sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčené; 

 zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálnej inklúzie vo verejnom a 

neverejnom sektore. 

 

1.5 Miesto realizácie projektu  

 
Oprávneným miestom realizácie projektov je územie spadajúce pod cieľ Konvergencia. 

V prípade SR ide na úrovni NUTS III o všetky samosprávne kraje s výnimkou Bratislavského 

samosprávneho kraja. 

 

1.6 Dĺţka trvania projektu 

 
Minimálna dĺžka realizácie projektu je stanovená na 18 mesiacov. 

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

 

1.7  Financovanie  

 
Výška pomoci: 

Indikatívna alokácia finančných prostriedkov v rámci tejto výzvy: 2 200 000 € 

 

Limity pomoci: 

Minimálna výška pomoci na jeden projekt: 35 000 € 

Maximálna výška pomoci na jeden projekt: 150 000 € 

 

Kríţové 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 30 % z celkového objemu 

oprávnených výdavkov projektu. 

    

1. 8 Proces zabezpečenia informovanosti a publicity     

  
Fond sociálneho rozvoja (ďalej len „FSR“) v súvislosti s vyhlásením výzvy upozornil 

žiadateľov o NFP na potrebu sledovať až do termínu ukončenia predkladania žiadostí webové stránky 



                                                  

                                                                                                                        
 
www.fsr.gov.sk a www.esf.gov.sk , kde boli zverejňované aktuálne informácie súvisiace s vyhlásenou 

výzvou. Prílohy výzvy: žiadosť o NFP, príručku pre žiadateľa, operačný program a programový 

manuál, vzor zmluvy o poskytnutí NFP, hodnotiace a výberové kritériá, štatút a rokovací poriadok 

výberovej komisie, manuál pre informovanie a publicitu v rámci FSR a informačné semináre 

organizované k výzve tvoria súčasť výzvy, ktorá bola publikovaná v elektronickej verzii na stránke: 

www.fsr.gov.sk, www.esf.gov.sk a www.nsrr.sk. 

 

FSR zorganizoval v Banskej Bystrici informačný seminár určený pre potenciálnych žiadateľov 

a verejnosť k predmetnej výzve na predkladanie žiadostí o NFP. 

Cieľom seminára bolo poskytnutie dôležitých informácií k obsahovej náplni vyhlásenej výzvy 

s kladením dôrazu na oprávnenosť žiadateľa, aktivít, cieľovej skupiny, oprávnené výdavky a 

v neposlednom rade na správne vypĺňanie žiadostí o NFP (a ich príloh „Rozpočet“ a  „Podrobný opis 

projektu“) a  prispieť tak ku zvýšeniu kvality predkladaných projektov. 

 Zo strany žiadateľov bol o seminár záujem, otázky sa týkali najmä oprávnenosti žiadateľov, 

aktivít projektu, priamych (cestovné, telekomunikačné) a nepriamych výdavkov, portálu ITMS, 

povinných merateľných ukazovateľov, opisu projektu a podmienok výzvy.  

 

Potenciálni žiadatelia zasielali svoje otázky na mailovú adresu vyzva@fsr.gov.sk alebo priamo 

telefonovali na kontaktné telefónne čísla (otázky mohli žiadatelia zasielať aj poštou alebo faxom). 

Na svoje otázky dostávali odpovede obratom, najneskôr však do 7 dní od ich prijatia, odpovedi 

na písomne zaslané otázky získali žiadatelia do 10 dní od ich doručenia. Otázky sa týkali najmä 

oprávnenosti žiadateľov (akreditovaných s.r.o.),  aktivít projektu (vzdelávania, kombinácie aktivít 

podporovaných súčasne aj podľa zákona č. 5/2004 Z. z.), niektorých druhov oprávnených výdavkov, 

vypĺňania ŽoNFP  prostredníctvom portálu ITMS (funkčnosť, výber ukazovateľov, prioritnej témy), 

dokumentácie partnera projektu, príloh ŽoNFP, povinných merateľných ukazovateľov, opisu projektu, 

podmienok stanovenia a použitia rezervy a bližšieho vysvetlenia rozdelenia financovania na zdroje. 

Potenciálni žiadatelia sa mohli vo svojich regiónoch obracať s otázkami k výzve aj 

na zamestnancov Regionálnych poradenských centier ESF. Zoznam a kontakty na Regionálne 

poradenské centrá sú uvedené na webovej stránke www.esf.gov.sk. 

 

 

2. PROCES SCHVAĽOVANIA ŢIADOSTÍ O NFP  
 
Pred každou fázou procesu schvaľovania boli preškolení pracovníci, odborní hodnotitelia aj členovia 

výberovej komisie. 

          

Vyhlásenie výzvy 23.12.2009 

Predkladanie ţiadostí o NFP od  23.12.2009 

Uzávierka výzvy  30.03.2010  

Posudzované časové obdobie výzvy  23.12.2009 - 14.04.2010 

Kontrola formálnej správnosti  ţiadostí 16.04.2010 - 11.06.2010  

Odborné hodnotenie  18.10.2010 – 20.10.2010
4
 

Výberová komisia 24.06.2010 a 05.11.2010  

Schválenie správy z overenia postupov hodnotiaceho procesu 

a pokyn k zazmluvňovaniu 

23.12.2010 

Proces zazmluvňovania od mája 2011 

                                                 
4
 uvedené časové obdobie je termínom v poradí druhého odborného hodnotenia, termín prvého odborného 

hodnotenia spolu s dôvodmi je popísaný v časti 2.2 tejto Správy 

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


                                                  

                                                                                                                        
 
 

 
2.1 Kontrola formálnej správnosti ţiadostí o NFP 

 
V rámci prvej fázy procesu schvaľovania – kontroly formálnej správnosti žiadostí o NFP - bolo 

doručených 48 žiadostí o NFP.  

 

Podmienky kontroly formálnej správnosti splnilo 30 žiadostí o NFP. Z toho pri 25 žiadostiach o NFP 

bola využitá možnosť na doplnenie chýbajúcich náležitostí, najčastejšie boli vyzvaní na predloženie 

dokladu potvrdzujúceho právnu subjektivitu žiadateľa (potvrdenie o pridelení IČO) nie staršieho ako 3 

mesiace a účtovnej závierky za posledné ukončené účtovné obdobie. 

 

Podmienky kontroly formálnej správnosti nesplnilo 18 žiadostí o NFP. Žiadatelia boli vyradení 

z ďalšieho procesu schvaľovania žiadostí o NFP z dôvodu uvádzania nesprávnych merateľných 

ukazovateľov, neoprávnených cieľových skupín, neoprávnených aktivít, chýbajúcich komentárov 

k rozpočtu.  

 

Celková požadovaná výška NFP u žiadostí, ktoré boli predmetom kontroly formálnej 

správnosti:: 5 605 268,01 €.  

 

2.2 Odborné hodnotenia ţiadostí o NFP 

 
V rámci odborného hodnotenia musela každá žiadosť dosiahnuť minimálne 60 % z celkového počtu 

bodov, pričom v rámci každej skupiny hodnotiacich kritérií (ktorých je päť), minimálne 50 % 

z maximálneho počtu bodov v skupine. 

 

Odborné hodnotenie v tomto prípade prebehlo opakovane.  

 

Dňa 30.07.2010 požiadal Fond sociálneho rozvoja listom č. 5747/2010 Riadiaci orgán o predĺženie 

termínu na informovanie žiadateľov o schválení resp. neschválení žiadosti o NFP z dôvodu 

identifikovania nedodržaných postupov odborného hodnotenia, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 17.-

21.06.2010. 

 

Riadiaci orgán listom č. 31681/2010 vyhovel žiadosti a umožnil opakovanie hodnotiaceho procesu 

vo fáze odborného hodnotenia žiadostí o NFP. 

 

Na základe vyššie uvedeného bolo vykonané opakované odborné hodnotenie žiadostí o NFP, ktoré 

vyhoveli kritériám kontroly formálnej správnosti žiadostí o NFP, a to v dňoch 18. – 20.10.2010. 

 

Do procesu odborného hodnotenia žiadostí o NFP bolo predložených 30 žiadostí o NFP. 

10 hodnotených žiadostí o NFP nesplnilo stanovený celkový počet bodov, resp. nesplnilo hranicu 

získania 50 % bodov za jednotlivé skupiny hodnotiacich kritérií. Odborní hodnotitelia navrhli 

predmetných 10 žiadostí o NFP neschváliť, z dôvodu nízkej kvality spracovania týchto žiadostí o NFP 

a nespĺňali jednotlivé hodnotiace kritériá. 

 

Odborní hodnotitelia navrhli schváliť 20 žiadostí o NFP. 

Celková výška žiadaného NFP žiadostí odporučených na schválenie bola: 2 060 050,24 €.  

 

 



                                                  

                                                                                                                        
 

2.3 Výber ţiadostí o NFP 

 
Výberová komisia pre výber a schvaľovanie žiadostí o NFP zasadala dňa 05.11.2010 v poradí 

druhýkrát. Z uvedeného  zasadnutia je spracovaná Záverečná správa, ktorá bola schválená, a tým bol 

schválený celý proces hodnotenia. Predseda a členovia výberovej komisie boli nominovaní ministrom 

práce, sociálnych vecí a rodiny z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, Úradu splnomocnenca 

vlády SR pre rómske komunity a FSR. Ako pozorovatelia sa zúčastnili zástupcovia certifikačného 

orgánu MF SR a MPSVaR SR. 

Členovia výberovej komisie a pozorovatelia postupovali pri svojej činnosti v zmysle platného 

štatútu a rokovacieho poriadku výberovej komisie. Pred samotným procesom výberu žiadostí o NFP 

predseda výberovej komisie oboznámil členov výberovej komisie s výzvou a predchádzajúcimi fázami 

schvaľovania žiadostí o NFP (Správou z  kontroly formálnej správnosti žiadostí o nenávratný finančný 

príspevok a so súhrnnou správou z odborného hodnotenia, ktoré prebehlo v termíne 18.10.2010-

20.10.2010).  

Výberová komisia prijala uznesenie, ktorým schválila: 

- poskytnutie NFP v celkovej výške 2 060 050,24 € 

- 20 žiadostí o NFP vo výške, ako navrhli odborní hodnotitelia v poradí podľa dosiahnutého 

priemerného počtu bodov, pridelených internými odbornými hodnotiteľmi  

- 10 žiadostí o NFP neschváliť z dôvodu nedosiahnutia minimálneho stanoveného počtu bodov  

 

3. IDENTIFIKÁCIA NEDOSTATKOV 
 

Formálne nedostatky žiadostí o NFP sú opísané v časti „2.1 Kontrola formálnej správnosti 

žiadostí o NFP“. Pri odbornom hodnotení sa hodnotitelia stretávali najmä s tým, že žiadatelia mali 

chybne zaradené nepriame výdavky do priamych, v rozpočte boli uvedené neoprávnené výdavky 

v súvislosti aj s neoprávnenými aktivitami, mnohé výdavky boli nadhodnotené, neboli dodržané 

percentuálne limity rezervy a nepriamych výdavkov, vyskytovali sa matematické chyby v rozpočte, 

často chýbal presný komentár rozpočtu, podrobné rozpísanie paušálnych výdavkov na položky, nebol 

doložený plán zákaziek tretím osobám a pod. Uvedené chyby sa opakovali u viacerých žiadateľov. 

V súlade s identifikovanými zisteniami odporučili odborní hodnotitelia zazmluvniť žiadosti o NFP 

s podmienkou úprav rozpočtu, zosúladenia a doplnenia relevantných informácií. 

 

3.1 Analýza sťaţností ţiadateľov o NFP v súvislosti s procesom predkladania 

schvaľovania ţiadostí o NFP: 
 

FSR poskytol podklady k 6 žiadostiam o preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadosti o NFP.  

 

 

3. 2 Návrh opatrení na prevenciu pred opakovaním identifikovaných nedostatkov 
 

Vzhľadom k charakteru identifikovaných nedostatkov a chýb, je možné odporučiť žiadateľom 

precíznejšie a pozornejšie vypĺňanie príslušných formulárov, nakoľko množstvo vzniknutých 

nedostatkov sa javilo ako chyby z nepozornosti. Na predchádzanie pred opakovaním identifikovaných 

nedostatkov je možné zo strany FSR pokúsiť sa jasnejšie a adresnejšie (podľa potreby buď 

podrobnejšie alebo naopak stručnejšie) definovať samotnú výzvu, príp. príručku pre žiadateľa.  

 

 


