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1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O VÝZVE 

 

Cieľom správy je vyhodnotenie priebehu predkladania, hodnotenia a výberu ţiadostí 

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

2009/2.1/09 a formulácia odporúčaní na prevenciu opakovania zistených nedostatkov.  

Výzva bola vyhlásená 23.12.2009 a uzavretá dňa 23.2.2010.  

 

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 sluţieb 

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 ţivot, 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 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 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  

 

Špecifické ciele sú zamerané na: 

 

 zlepšenie ţivotnej 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.  

 zníţenie 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.  



                                                  

                                                                                                                        
 
 

1.2 Oprávnené aktivity  
 

Rámcová aktivita č. 2.1.3: Aktivity zamerané na podporu komunitnej práce a na vyvolanie a 

podporovanie zmeny v rámci miestnych spoločenstiev a senzibilizačné aktivity.  

 

Rámcová aktivita bude napĺňaná nasledovnými aktivitami:  

o podpora sociálnej práce v komunitách v znevýhodnených skupinách, lokalitách a 
marginalizovaných rómskych komunitách;  

o aktivity zamerané na senzibilizáciu majority;  

o sociálne, výchovné, poradenské a adaptačné programy cielené na rodiny na predchádzanie a 

riešenie sociálneho vylúčenia a zamerané na udrţateľnú integráciu rodín na trhu práce;  

o aktivity zamerané na predchádzanie a riešenie krízových situácií rodín a rôznych skupín 

s cieľom zlepšenia pracovných príleţitostí a ich sieťovanie.  

 

1.3 Oprávnení ţiadatelia  
 

Oprávnenými ţiadateľmi v rámci výzvy na predkladanie ţiadostí o nenávratný finančný príspevok  

OP ZaSI – FSR – 2009/2.1/09 sú:  

 

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

 iný subjekt*:  
o občianske zdruţenie v súlade so zákonom č. 83/1990 Z.z. o zdruţovaní občanov;  

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

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

organizáciách;  

o iné organizácie
1
:  

-   Slovenský Červený kríţ;  

- 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; 

- 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, 

  

* V prípade ak je ţiadateľom iný subjekt, v zmysle uvedených zákonov musí spĺňať nasledujúce 

kritéria: 

  

 ţiadateľ podľa povahy vykonávanej činnosti musí byť zapísaný do registra poskytovateľov 

sociálnych sluţieb, ktorý vedie príslušný vyšší územný celok (napr. poskytovanie základného 

sociálneho poradenstva ako samostatnej odbornej činnosti, terénna sociálna sluţba 

prostredníctvom terénnych programov), mať rozhodnutie Ministerstva práce, sociálnych vecí 

a rodiny SR o udelení akreditácie na odbornú činnosť (špecializované sociálne poradenstvo 

alebo sociálna rehabilitácia vykonávaná ako samostatná odborná činnosť) alebo mať 

                                                 
1
 V rámci vyhlásenej výzvy nepatria medzi tieto organizácie fyzické osoby alebo právnické osoby oprávnené na 

podnikanie podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka; záujmové zdruţenia právnických osôb, zaloţené podľa §20 

písm. f) Občianskeho zákonníka a UNDP. 



                                                  

                                                                                                                        
 

rozhodnutie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „MPSVaR“) o udelení 

akreditácie na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately;  

 ţiadateľ musí mať písomný súhlas obce, na území ktorej plánuje realizovať projekt, 

s vykonávaním činnosti sociálnej práce v rámci predkladaného projektu.  

 

1.4 Oprávnené cieľové skupiny 
 

Cieľové skupiny v rámci výzvy sú sociálne vylúčené skupiny obyvateľov, ktoré sú postihnuté 

alebo ohrozené rizikom chudoby a sociálneho vylúčenia.  

 

Do tejto skupiny spadajú najmä:  

 

 obyvatelia separovaných a segregovaných rómskych komunít,  

 občania s ťaţkým 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,  

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

a počítania  

o do tejto cieľovej skupiny je moţné zahrnúť výhradne osoby bez vzdelania, resp. s nízkym 

stupňom vzdelania, s problémami čítania, písania a počítania, ktoré sú nezamestnané viac ako 

24 mesiacov a ktoré nemoţno identifikovať v rámci ďalších uvedených cieľových skupín,  

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

 starí a osamelí ľudia odkázaní na pomoc,  

 rizikové skupiny detí a mládeţe, 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, náhradnej rodinnej starostlivosti,  

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

neverejnom sektore pre aktivitu podpora komunitnej práce v znevýhodnených skupinách, 

lokalitách a marginalizovaných rómskych komunitách;  

 

Jednotkou práce je jednotlivec, rodina a komunita. Pôsobenie sociálnej práce na tejto úrovni 

vedie následne k ovplyvneniu a ţiadaným zmenám na úrovni celej komunity a 

obce. Jednou z najdôleţitejších zásad sociálnej práce je vnímanie jednotlivca v kontexte jeho 

prostredia. 

 

1.5 Miesto realizácie projektu  

 
Oprávneným miestom realizácie projektov je územie spadajúce pod cieľ Konvergencia. 

V prípade SR ide na úrovni NUTS III o sedem samosprávnych krajov:  

– Trnavský,  

– Trenčiansky,  

– Nitriansky,  

– Ţilinský,  



                                                  

                                                                                                                        
 
– Banskobystrický,  

– Prešovský a  

– Košický samosprávny kraj.  

 

1.6 Dĺţka trvania projektu 

 
Minimálna dĺţka realizácie projektu je stanovená na 12 mesiacov. 

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

 

1.7  Financovanie  

 
Výška pomoci: 

Indikatívna alokácia finančných prostriedkov v rámci tejto výzvy: 15 000 000 € 

Limity pomoci: 

Minimálna výška pomoci na jeden projekt: 10 000 € 

Maximálna výška pomoci na jeden projekt: 99 600 € 

 

Štruktúra financovania celkových oprávnených výdavkov na projekt: 

 

I. Subjekty verejnej správy 

A. Spolufinancovanie z ESF:     85 % 

B. Spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu:   10% 

C. Spolufinancovanie zo zdrojov ţiadateľa:   5 % 

Spolu        100 % 

 

II. Súkromný sektor (mimovládne organizácie) 

A. Spolufinancovanie z ESF:     80,75 % 

B. Spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu:   14,25% 

C. Spolufinancovanie zo zdrojov ţiadateľa:   5 % 

Spolu        100 % 

 

    

1. 8 Proces zabezpečenia informovanosti a publicity     

  
V súvislosti s vyhlásením výzvy bolo zabezpečené informovanie moţných ţiadateľov 

o podmienkach a moţnostiach ako sa uchádzať o NFP zverejnením tzv. „balíku výzvy“, ktorý 

obsahuje okrem výzvy aj ţiadosť o NFP, príručku pre ţiadateľa, operačný program a programový 

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

výberovej komisie a manuál pre informovanie a publicitu na webovej stránke FSR: www.fsr.gov.sk, 

v časti programové obdobie 2007-2013/výzvy. 

 

FSR organizoval osobné konzultácie pre potenciálnych ţiadateľov a verejnosť k predmetnej 

výzve na predkladanie ţiadostí o NFP. Cieľom konzultácií bolo vysvetlenie podmienok vyhlásenej 

výzvy s dôrazom na oprávnenosť ţiadateľa, oprávnenosť výdavkov, zabezpečenie informovanosti 

projektov a taktieţ vysvetlenie vypĺňania formulárov Ţiadosti o poskytnutie NFP a jej príloh. 

Konzultácie bolo potrebné dohodnúť vopred.  

Zo strany ţiadateľov bol o konzultácie záujem, niektorí prichádzali opakovane, otázky sa 

týkali najmä oprávnenosti ţiadateľov, aktivít projektu, priamych (cestovné, telekomunikačné) 

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


                                                  

                                                                                                                        
 
a nepriamych výdavkov, portálu ITMS, povinných merateľných ukazovateľov, opisu projektu 

a podmienok výzvy.  

 

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

telefonovali na kontaktné telefónne čísla (otázky mohli ţiadatelia 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 ţiadatelia do 10 dní od ich doručenia. Otázky sa týkali najmä 

oprávnenosti ţiadateľov, aktivít projektu, priamych (cestovné, telekomunikačné) a nepriamych 

výdavkov, portálu ITMS (funkčnosť, výber ukazovateľov, prioritnej témy), povinných merateľných 

ukazovateľov, opisu projektu, podmienky financovania pracovníkov z vlastných zdrojov a podmienok 

výzvy. 

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

na zamestnancov Regionálnych poradenských centier ESF. 

 

 

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

výberovej komisie. 

          

Vyhlásenie výzvy 23.12.2009 

Predkladanie ţiadostí o NFP od  23.12.2009 

Uzávierka výzvy  23.02.2010  

Posudzované časové obdobie výzvy  23.12.2009 - 23.02.2010 

Kontrola formálnej správnosti  

ţiadostí 

08.03.2010 - 26.04.2010 

Odborné hodnotenie  27.04.2010 – 30.04.2010 

Výberová komisia 11.05.2010  

Schválenie správy z overenia 

postupov hodnotiaceho procesu 

a pokyn k zazmluvňovaniu 

14.06.2010 

Proces zazmluvňovania august - október 2010 

 

 
2.1 Kontrola formálnej správnosti ţiadostí o NFP 

 
V rámci prvej fázy hodnotiaceho procesu – kontroly formálnej správnosti ţiadostí o NFP bolo 

doručených 184 ţiadostí o NFP. V jednom prípade sa jednalo o ţiadosť o NFP, ktorá bola doručená 

na FSR spolu so ţiadosťou o jej neakceptovanie a následné vyradenie. Z toho dôvodu bola vrátená 

späť ţiadateľovi. 

V prípade 37 ţiadostí o NFP neboli splnené kritéria oprávnenosti. V zmysle výzvy bolo 

potrebné v rámci merateľných ukazovateľov zadať povinné merateľné ukazovatele. Táto povinnosť 

zo strany ţiadateľa nebola splnená – tým nebola splnená jedna z podmienok výzvy. V jednom prípade 

neboli splnené kritériá úplnosti – ţiadosť o NFP nebola doručená v tlačenej podobe. 

V prípade 136 ţiadostí o NFP boli ţiadatelia vyzvaní na doplnenie chýbajúcich náleţitostí, 

najčastejšie merateľných ukazovateľov, 87 výziev bolo z dôvodu nesúladu počtu osôb cieľovej 

skupiny v tabuľke č. 12 s počtom osôb cieľovej skupiny v opise projektu, opravy východiskových 

hodnôt na počiatočný stav 0 vo výsledkových ukazovateľoch. V 100 prípadoch bola doţiadaná 

účtovná závierka za rok 2009 a Správa o výsledku auditu. 51 ţiadateľov bolo vyzvaných 

mailto:vyzva@fsr.gov.sk


                                                  

                                                                                                                        
 
na predloţenie dokladu o pridelení IČO nie staršieho ako 3 mesiace, v 11 prípadoch bolo potrebné 

doloţiť doklad potvrdzujúci schválenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja, u 2 ţiadostí 

chýbalo rozhodnutie MPSVaR o udelení akreditácie na odbornú činnosť, u 2 ţiadostí chýbalo CD, 

v 52 prípadoch bolo potrebné prepracovať čestné vyhlásenie ţiadateľa. 

Celková ţiadaná výška NFP: 9 527 470,86 €.  

 

2.2 Odborné hodnotenia ţiadostí o NFP 

 
V rámci odborného hodnotenia musela kaţdá ţiadosť dosiahnuť minimálne 60 % z celkového 

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

z maximálneho počtu bodov v skupine.   

Celkovo prebehlo 1 kolo odborného hodnotenia.  

Do procesu odborného hodnotenia ţiadostí o NFP bolo predloţených 146 ţiadostí o NFP, 

ktoré boli odborne hodnotené externými hodnotiteľmi. V priebehu odborného hodnotenia 1 ţiadateľ 

poţiadal o vylúčenie podanej ţiadosti z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. 

Odborní hodnotitelia navrhli schváliť 145 ţiadostí o NFP, z toho bolo 40 ţiadostí schválených 

bez úpravy rozpočtu, 105 ţiadostí schválených s podmienkou úpravy rozpočtu. 

Uvedené  ţiadosti boli schválené v celkovej výške NFP  6 962 468,41 €.  

 

Z dôvodu zamerania vyhlásenej výzvy FSR neuplatnil systém kríţového financovania.  

 

Priebeh prijímania, kontroly a schvaľovania ţiadostí o NFP podľa samosprávnych krajov: 

 

 Počet ţiadostí podľa samosprávnych krajov 

Samosprávne kraje TT TN NR ZA BB PO KE Spolu 

Prijaté ţiadosti 4 1 17 2 45 80 35 184 

Prijaté ţiadosti v % 2,17 0,54 9,24 1,09 24,46 43,48 19,02 100 

Ţiadosti, ktoré nesplnili podmienky 

kontroly formálnej správnosti 

2 0 6 0 14 9 7 38 

Schválené ţiadosti bez úpravy rozpočtu 0 1 3 0 7 25 4 40 

Schválené ţiadosti s podmienkou 

úpravy rozpočtu 

2 0 9 2 23 45 24 105 

Schválené ţiadosti celkom 2 1 12 2 30 70 28 145 

Schválené ţiadosti celkom v %  50,00 

 

100 70,59 100 66,67 87,50 80,00 78,80 

 

Komentár k tabuľke:  

Z tabuľky je zrejmé, ţe najvyšší počet ţiadostí o NFP bol z Prešovského samosprávneho kraja, čo 

mohlo byť, vzhľadom k oprávneným cieľovým skupinám výzvy, vcelku očakávané, ďalšími v poradí 

sú samosprávne kraje Banskobystrický a Košický. Zaujímavejší je však údaj o počte (a percente) 

schválených ţiadostí, kedy  je evidentné, ţe najvyššie percento schválených ţiadostí* vzhľadom 

k prijatým, je z Prešovského kraja, potom nasleduje kraj Košický a Nitriansky.  

 



                                                  

                                                                                                                        
 
* vzhľadom k nízkemu počtu prijatých ţiadostí z Trenčianskeho a Ţilinského kraja nebolo percento schválených ţiadostí 

v komentári brané do úvahy 
 

 

2.3 Výber ţiadostí o NFP 

 
Výberová komisia na schvaľovanie a výber projektov zasadala dňa 11.5.2010. Zo  zasadnutia 

výberovej komisie je spracovaná  Záverečná správa, ktorá bola schválená a tým bol schválený celý 

proces hodnotenia. Predseda a členovia výberovej komisie boli nominovaní ministerkou práce, 

sociálnych vecí a rodiny z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, Úradu splnomocnenca vlády SR 

pre rómske komunity, ZMOS a FSR. Ako pozorovatelia sa zúčastnili zástupcovia certifikačného 

orgánu MF SR, Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity 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 ţiadostí o NFP 

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

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

príspevok a Súhrnnej správy z odborného hodnotenia).  

Výberová komisia prijala uznesenie, ktorým jednohlasne schválila: 

- poskytnutie NFP v celkovej výške 6 962 468,41 € 

- 145 ţiadostí o NFP vo výške ako navrhli odborní hodnotitelia v poradí podľa dosiahnutého 

priemerného počtu bodov, pridelených externými odbornými hodnotiteľmi  

- 38 ţiadostí o NFP neschváliť z dôvodu nesplnenia kritérií oprávnenosti v rámci formálnej 

kontroly správnosti  

- neprerozdelené finančné prostriedky z alokácie vo výške 8 037 531,59 € pouţiť na ďalšiu 

výzvu zameranú na podporu komunitnej sociálnej práce.  

 

Po ukončení zasadnutia výberovej komisie overil RO pre OP ZaSI správnosť postupov 

hodnotiaceho procesu na FSR a poveril FSR na overenie podmienok poskytnutia pomoci 

u prijímateľov a vydanie rozhodnutí o schválení/neschválení ţiadostí o NFP. 

 

 

3. IDENTIFIKÁCIA NEDOSTATKOV 
 

Formálne nedostatky ţiadostí o NFP sú podrobne opísané v časti „Kontrola formálnej 

správnosti ţiadostí“. U odborného hodnotenia sme sa stretávali najmä s tým, ţe ţiadatelia mali chybne 

zaradené nepriame výdavky do priamych a opačne, v rozpočte boli uvedené neoprávnené výdavky, 

nadhodnotené výdavky, hodinové sadzby aj počty hodín, počet pracovníkov TSP nebol v súlade 

s normatívmi na určenie počtu TSP v obci, neboli dodrţané percentné limity rezervy a nepriamych 

výdavkov z priamych výdavkov, vyskytovali sa sčítacie chyby v rozpočte, často chýbal presný 

komentár rozpočtu, podrobné rozpísanie paušálnych výdavkov na poloţky, nebol doloţený plán 

zákaziek tretím osobám a pod. Uvedené chyby sa opakovali u viacerých ţiadateľov. 

 

3.1 Analýza sťaţností ţiadateľov o NFP v súvislosti s procesom predkladania 

schvaľovania ţiadostí o NFP: 
 

FSR neeviduje oficiálnu sťaţnosť na proces predkladania a schvaľovania ţiadostí o NFP.    

 

 

 



                                                  

                                                                                                                        
 

3. 2 Návrh opatrení na prevenciu pred opakovaním identifikovaných nedostatkov 
 

Vzhľadom k charakteru identifikovaných nedostatkov a chýb, je moţné odporučiť ţiadateľom 

precíznejšie a pozornejšie vypĺňanie príslušných formulárov, nakoľko mnoţstvo vzniknutých 

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

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

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

 

 


