
 

 

 

 

Riadiaci orgán (ďalej aj „RO“) týmto vzorom a výkladom poskytuje žiadateľom bližšie informácie pre správne vyplnenie 
formulára žiadosti o NFP, ktoré sú potrebné najmä pre účely posúdenia splnenia všetkých podmienok poskytnutia príspevku, 
uvedených vo výzve. Výklad k vypracovaniu a vzorové príklady bližšie popisujú postupy a východiská k vypracovaniu 
jednotlivých častí v žiadosti o NFP v nadväznosti na špecifiká OP ĽZ a výzvy OPĽZ-DOP-2021/8.1.1/RO-02, pričom rešpektuje 
ich vzájomnú logickú súvzťažnosť. Definícia základných pojmov, použité skratky a skrátené formy niektorých slovných spojení 
sú uvedené v Príručke pre žiadateľa. Ako príklad vyplnenia slúžia fiktívne údaje, ktoré sú označené žltou farbou, polia, ktoré 
ITMS2014+ generuje automaticky a žiadateľ ich nemusí vypĺňať, sú vyznačené modrou farbou. Upozornenia sú vyznačené 
červenou farbou. 

Operačný program (2) 312000 - Operačný program Ľudské zdroje - generuje automaticky 
ITMS2014+ 

Žiadateľ (3) Generuje automaticky ITMS2014+ 

Identifikátor (typ) (4) Generuje automaticky ITMS2014+ 

Názov projektu (5) Generuje automaticky ITMS2014+na základe časti 5, ktorú vypĺňa žiadateľ 

Kód výzvy (6) Generuje automaticky ITMS2014+ 

Celkové oprávnené výdavky 

projektu 

(7) (EÚ + ŠR + vlastné zdroje) Generuje automaticky ITMS2014+ po vyplnení 

časti Rozpočet projektu  

Požadovaná výška NFP (7)  (EÚ + ŠR) - Generuje automaticky ITMS2014+ po vyplnení časti Rozpočet 

projektu  

Kód žiadosti o NFP (9) Generuje automaticky ITMS2014+ 

  

 

1. Identifikácia žiadateľa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riadiaci orgán OP Ľudské zdroje 

 

ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE 

NENÁVRATNÉHO 

FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 

Dátum odoslania: (1) generuje automaticky ITMS2014+ 

 



 

Obchodné meno/ 

názov 
(10) generuje automaticky  ITMS2014+ Hlavný 

identifikátor 

(typ) 

(11) generuje automaticky  ITMS2014+ 

Sídlo (12) generuje automaticky  ITMS2014+ 
v rozsahu obec, ulica, číslo, PSČ 

Štát (13) generuje automaticky  ITMS2014+ 

Právna forma (14) generuje automaticky  ITMS2014+   
- výber z číselníka právnych foriem ŠÚ SR 

IČO (15) generuje automaticky  ITMS2014+ 

DIČ (16) generuje automaticky  ITMS2014+ 

 
IČZ (17) generuje automaticky  ITMS2014+ 

- identifikačné číslo zamestnávateľa 
pridelené Sociálnou poisťovňou  (v 
prípade, ak je žiadateľ registrovaný ako 
zamestnávateľ na účely sociálneho  
poistenia) 

Platiteľ DPH (18) generuje automaticky  ITMS2014+    
Áno/nie 

IČ DPH / VAT (19) generuje automaticky  ITMS2014+ 

 

Štatutárny orgán 

 

Meno a priezvisko 

štatutára 

(20) Vypĺňa žiadateľ (vrátane titulov pred a za menom) - v prípade kolektívneho 
štatutárneho orgánu uvedie žiadateľ údaje za všetkých členov, v prípade viacerých 
fyzických osôb oprávnených konať za spoločnosť (konatelia, komplementári, spoločníci) 
uvedie žiadateľ všetky takéto osoby tak, ako je uvedené v aktuálnom výpise z obchodného 
registra 

 

2. Identifikácia partnera – pre túto výzvu irelevantné, žiadateľ túto časť nevypĺňa 

 

3. Identifikácia organizačnej zložky zodpovednej 

za realizáciu projektu (ak relevantné) 

Organizačná zložka 1 

Obchodné meno 

/názov: 
(32) Vypĺňa žiadateľ - vypĺňa sa v 
prípade, ak za žiadateľa s právnou 
subjektivitou bude vecný výkon 
realizácie zabezpečovať organizačná 
zložka, ktorá vystupuje samostatne, ale 
nemá vlastnú právnu subjektivitu (napr. 
fakulta univerzity, odštepný závod bez 
právnej subjektivity a pod.) 

Sídlo (33) Generuje automaticky ITMS2014+  
- v rozsahu obec, ulica, číslo, PSČ 

Subjekt (34) Generuje automaticky ITMS2014+   Identifikátor 

(typ) 
(35) Generuje automaticky ITMS2014+   

Identifikácia 

zástupcov 

(meno a 

priezvisko) 

(36) Vypĺňa žiadateľ (vrátane titulov pred a za menom) - vyplnia sa údaje o osobe/osobách 
oprávnenej/oprávnených konať v mene organizačnej zložky zodpovednej za realizáciu projektu  

4. Komunikácia vo veci žiadosti 

Kontaktné údaje a adresa na komunikáciu vo veci žiadosti a doručovanie písomností.  
Žiadateľ uvedie jednu alebo viac osôb, ktorým budú doručované písomnosti a informácie v konaní o žiadosti 

o NFP. V prípade, ak adresa podľa predošlej vety bude odlišná od adresy žiadateľa uvedenej v časti 1 žiadosti, je žiadateľ 

povinný doložiť splnomocnenie pre osobu uvedenú v tejto časti na doručovanie písomností - Príloha č. 1-1 Formuláru 
ŽoNFP: Plnomocenstvo, prípadne na celé konanie o žiadosti v zmysle § 25 ods. 5 Správneho poriadku (v takom prípade 

pozri PPP č. 7 výzvy), inak sa komunikácia vo veci žiadosti a doručovanie písomností uskutoční výhradne prostredníctvom 
adresy žiadateľa uvedenej v časti 1 žiadosti.  

 



 

V prípade, ak žiadateľ/štatutár a kontaktná osoba sú jedna a tá istá osoba a líši sa len adresa doručovania, nie je potrebné 

predkladať splnomocnenie.  

Ak je v tejto časti uvedených viac osôb, písomnosti sa doručujú v poradí:  

1. splnomocnencovi, ak existuje výslovné splnomocnenie na preberanie zásielok, prípadne výslovné splnomocnenie na celé 

konanie o žiadosti;  

2. žiadateľovi o NFP na jeho adresu, k rukám fyzickej osoby, ktorá je zamestnancom povereným na prijímanie písomností;  

3. žiadateľovi o NFP na jeho adresu, konkrétne osobe, ktorá je oprávnená konať za žiadateľa ako štatutárny orgán alebo jeho 

člen. 
Subjekt (37) Generuje automaticky 

IITMS2014+ 
Identifikátor (typ) (38) Generuje automaticky 

ITMS2014+ 

Meno a priezvisko Adresa na doručovanie 

písomností 
E-mail Telefonický kontakt 

(39) vypĺňa žiadateľ 
(vrátane titulov pred 
a za menom) – výber 
z osôb subjektu 
žiadateľa resp. partnera 
– v závislosti od 
relevancie. 

(40) Generuje automaticky 
ITMS2014+ v rozsahu obec, ulica, 
číslo, PSČ 

(41) Generuje automaticky 
ITMS2014+ 

(42) Generuje 
automaticky ITMS2014+ 

5. Identifikácia projektu 
Názov projektu (43) vypĺňa žiadateľ  - žiadateľ uvedie názov projektu, ktorý má byť predmetom realizácie 

v prípade schválenia žiadosti o NFP 

Akronym (44) vypĺňa žiadateľ  skrátený názov projektu - nepovinné pole, uvedie sa skratka názvu projektu 

Kód ŽoNFP (45) Generuje automaticky ITMS2014+ 

Výzva (46) číslo a názov výzvy - generuje automaticky ITMS2014+ 

NACE projektu: (47) vypĺňa žiadateľ  - výber z číselníka SK NACE (štatistická klasifikácia ekonomických činností SK 
NACE Rev. 2 podľa Vyhlášky Štatistického úradu SR č. 306/2007 Z. z. z 18.6.2007). Žiadateľ uvedie 
SK NACE súvisiace s predmetom projektu, ktoré môže byť odlišné od NACE žiadateľa.  
88.99  Ostatná sociálna starostlivosť bez ubytovania i.n. 

Štátna pomoc (48) relevantná pre projekt a v súlade s podmienkami výzvy:  
Schéma pomoci de minimis na podporu sociálnej inklúzie, zamestnanosti a vzdelávania 
zamestnancov (schéma DM č. 3/2021 v znení dodatku č. 1) (ak je relevantné pre subjekt podľa 
kategórie žiadateľa uvedenej v tabuľke časti 1.4 výzvy a PPP č. 16. výzvy) 

Kategórie regiónov (49) Generuje automaticky ITMS2014+  
Bez kategórie regiónov 

Projekt s 

relevanciou k 

Regionálnym 

integrovaným 

územným 

stratégiám 

(50) áno/nie (resp. ak je zameranie projektu RIUS pole je automaticky predvyplnené na áno)   

Projekt s 

relevanciou k 

Udržateľnému 

rozvoju miest 

(51) nie  

Identifikácia 

príspevku k 

princípu 

udržateľného 

rozvoja 

(52) Generuje automaticky ITMS2014+ - relevantné ciele horizontálneho princípu udržateľný 
rozvoj v nadväznosti na vybrané typy aktivít v ŽoNFP. 

Identifikácia 

príspevku k 

princípu podpory 

rovnosti mužov a 

žien a 

nediskriminácia 

(53) Generuje automaticky ITMS2014+ - V prípade, ak ide o projekt zameraný na podporu 
konkrétnej cieľovej skupiny vyberanej z číselníka v tabuľke č. 8 (popis cieľovej skupiny), 
automaticky je vyplnený nasledovný text:  
Projekt je priamo zameraný na znevýhodnené skupiny. 
V prípade, ak ide o projekt, ktorý nie je priamo zameraný na podporu znevýhodnených skupín, 
automaticky je vyplnený nasledovný text: 
Projekt je v súlade s princípom podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácia. 

Operačný 

program 

(54) 312000 – Operačný program Ľudské zdroje 

 Prioritná 

os 
(55) 3120XX - Generuje automaticky ITMS2014+ (kód – názov) 



 

 Konkrétny 

cieľ 
(56) (kód – názov) - Žiadateľ si vyberie špecifický1 cieľ v nadväznosti na 

výzvu: 
   Kód 312080010– 8.1.1 Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte 

pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy 
hospodárstva 

Kategorizácia za Konkrétne ciele 
Konkrétny cieľ (57) Generuje automaticky ITMS2014+ (kód – názov) 
Oblasť intervencie (58) Výber z číselníka – žiadateľ vyberie: 

109 Aktívne začlenenie, a to aj s cieľom podporovať rovnaké príležitosti a aktívnu účasť a zlepšenie 
zamestnanteľnosti  
Pri vyplňovaní elektronického formulára ŽoNFP prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ (Portál 
ITMS) je v ponuke rolovacie pole, z ktorého žiadateľ vyberá prislúchajúci kód oblasti intervencie 
podľa charakteru projektu. Žiadateľ je povinný vybrať len tú oblasť intervencie, ktorá je 
oprávnená pre príslušnú skupinu aktivít. 

Hospodárska 

činnosť 

(59) Výber z číselníka Hospodárskych činností (uvádza sa hospodárska činnosť oprávnená vo 
vzťahu k príslušnej skupine aktivít). 
21 - Sociálna pomoc, služby na úrovni komunít, sociálne a osobné služby 
Pri vyplňovaní elektronického formulára ŽoNFP prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ (Portál 
ITMS) je v ponuke rolovacie pole, z ktorého žiadateľ vyberá prislúchajúci kód hospodárskej 
činnosti podľa charakteru projektu. Žiadateľ je povinný vybrať len tú hospodársku činnosť, ktorá 
je relevantná pre projekt a skupinu aktivít. 

Typ územia (60) Výber z číselníka Území ( Veľké mestské oblasti, Malé mestské oblasti, Vidiecke oblasti...) 
07 - Neuplatňuje sa 
Pri vyplňovaní elektronického formulára ŽoNFP prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ (Portál 
ITMS) je v ponuke rolovacie pole, z ktorého žiadateľ vyberá prislúchajúci kód územia. Žiadateľ je 
povinný vybrať územie, ktoré je relevantné pre projekt a skupinu aktivít. 

Forma 

financovania 

(61) Výber z číselníka Foriem financovaní. V prípade financovania prostredníctvom nenávratného 
finančného príspevku vyberie žiadateľ:  „01 – Nenávratný grant“. Pri vyplňovaní elektronického 
formulára ŽoNFP prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ (Portál ITMS) je v ponuke rolovacie 
pole, z ktorého žiadateľ vyberá prislúchajúci kód financovania.  

6.A Miesto realizácie projektu  

Žiadateľ definuje miesto realizácie projektu podľa pokynov vo výzve a v Príručke pre žiadateľa v časti 4.5. V prípade projektov 

zasahujúcich celé územie SR sa miesto realizácie projektu uvádza na úroveň všetkých regiónov vyšších územných celkov. 

V ostatných prípadoch sa miesto realizácie uvádza na tú úroveň, ktorá je jednoznačne určiteľná, napr. ak miesto realizácie je 

v dvoch obciach, je potrebné uviesť všetky obce dotknuté fyzickou realizáciou projektu. Pre projekty realizované v rámci 

prioritnej osi 8 podporované zdrojmi REACT-EU sa územná oprávnenosť neuplatňuje  v súlade s čl. 92b, ods. 9, pododsek 5 

všeobecného nariadenia - žiadateľ postupuje podľa pokynov vo výzve a jej prílohách. 

P.č. Štát Región (NUTS 

II) 
Vyšší územný 

celok (NUTS 

III) 

Okres (NUTS 

IV) 
Obec 

(62) Generuje 
automaticky 
ITMS2014+ 

(63) Vypĺňa 
žiadateľ 

 
 Príklad vyplnenia: 
Slovensko 

(64) Vypĺňa 
žiadateľ 
 

Príklad 
vyplnenia: 
Stredné 
Slovensko 

(65) Vypĺňa 
žiadateľ 
 
Príklad 
vyplnenia: 
Banskobystrický 
kraj 

(66) Vypĺňa 
žiadateľ 
 
Príklad 
vyplnenia: 
Banská Bystrica 

(67) Vypĺňa 
žiadateľ len ak ide 
o obec  
Príklad vyplnenia: 
Badín 

Poznámka k miestu realizácie: 

(68) Vypĺňa žiadateľ – uvedie adresu pre potreby výkonu kontroly na mieste, kde bude k dispozícii dokumentácia, ak je iná 
ako sídlo firmy uvedie sa špecifikácia konkrétneho miesta realizácie aktivít projektu v konkrétnej forme 
(ulica/orientačné/súpisné/parcelné číslo a pod.). Riadok poznámka k miestu realizácie sa zobrazí iba pod takým miestom 
realizácie, ku ktorému ju žiadateľ vyplní. 

 

6.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného 

územia OP – pre túto výzvu irelevantné, žiadateľ túto časť nevypĺňa 

                                                           
1 Pojem „konkrétny cieľ“ je totožný s pojmom „špecifický cieľ“. 



 

7. Popis projektu 
Stručný popis projektu: 
(76) Žiadateľ popíše stručne obsah projektu – abstrakt (v prípade schválenia bude tento rozsah podliehať zverejneniu podľa 
§ 48 zákona č. 292/2014 Z. z.). Obsah projektu obsahuje stručnú informáciu o cieľoch projektu, aktivitách, cieľovej 
skupine, mieste realizácie a merateľných ukazovateľoch projektu (max. 2000 znakov vrátane medzier) 
Odporúčanie: 
Vzhľadom k tomu, že uvedená časť ŽoNFP je veľmi dôležitá z hľadiska posúdenia a pridelenia bodov odbornými hodnotiteľmi, 
odporúčame jej venovať maximálnu pozornosť. Viď aj Príloha č. 6 výzvy: Kritériá pre výber projektov operačného programu 
Ľudské zdroje a metodika ich uplatňovania, najmä kap. 2.3, písm. a)/ Metodická pomôcka - KRITÉRIA PRE VÝBER PROJEKTOV. 
Žiadateľom odporúčame dôkladne si preštudovať OP ĽZ, aby mali prehľad pri správnom stanovení cieľa projektu, ktorý musí 
byť v súlade so špecifickým cieľom zodpovedajúcej príslušnej prioritnej osi OP ĽZ a cieľom výzvy zverejneným v stručnom 
popise výzvy. Cieľ projektu musí pritom byť v priamej súvislosti s definovanými problémami, ktoré bude projekt navrhnutými 
aktivitami riešiť. Za cieľ nie je možné považovať samotné vykonávanie konkrétnej aktivity; aktivita je nástroj, prostriedok – 
cieľom je očakávaná zmena stavu po realizácii projektu. Pri definovaní cieľa platí, že by mal byť stručný a jednoznačný. Cieľ 
sa v rámci projektu stanovuje jeden. Ten môže byť napĺňaný viacerými aktivitami/podaktivitami/činnosťami.  

Doporučené princípy, ktorých by sa mal žiadateľ držať, aby bola táto časť ŽoNFP dostatočne jasne popísaná: 

› Mať dobre nastavenú víziu, ku ktorej všetky aktivity smerujú, čo je základným cieľom projektu. Malo by byť 
jasné, čo sa snažíte zefektívnením  / inováciou služby alebo nástrojov docieliť, aké kroky k tomu povedú. (Vyžaduje 
sa stručne a jasne popísať, či ide o zefektívnenie existujúceho nástroja-opatrenia-služby alebo ide o nové 
opatrenie-službu, ktorá je zameraná na aktívnu participáciu osôb v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia na 
riešení svojej nepriaznivej sociálnej situácie a uplatnení sa na trhu práce. Ktoré súčasné opatrenie stanovené v 
príslušnom legislatívnom predpise na národnej úrovni navrhovaná zmena podporuje, ktoré identifikoval žiadateľ 
ako neúčinné a rozhodol sa navrhnúť jeho zefektívnenie alebo inováciu.   

› V čom spočíva inovatívnosť návrhu (aktivít) smerom k cieľovej skupine. Vyžaduje sa podrobný popis cieľovej 

skupiny (špecifikácia, početnosť, zloženie a to v prepojení s aktivitami, ktoré budú s nimi zo strany žiadateľa 

vykonávané. V čom sa tieto aktivity (činnosti) líšia oproti súčasným a to vo vzťahu k zákonnej úprave, ako aj 

doterajšiemu výkonu činností žiadateľa.  

› V čom spočíva inovatívnosť návrhu vo vzťahu ku komunitnej úrovni. Malo by byť jasné miesto realizácie projektu 

vo vzťahu ku komunitnej úrovni. Komunitná úroveň je definovaná v Stratégii deinštitucionalizácie sociálnych 

služieb a náhradnej starostlivosti v SR zverejnenej tu: 

https://www.employment.gov.sk/files/legislativa/dokumenty-zoznamy-pod/strategia-deinstitucionalizacie-

systemu-socialnych-sluzieb-nahradnej-starostlivosti-1.pdf a v Spoločnom európskom usmernení pre prechod z 

inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť, zvrejnenom tu: Microsoft Word - Common European 

Guidelines_Slovak version_EDITED (wordpress.com), 

› Návrh na zefektívnenie alebo na inováciu služby / nástroja musí byť vytváraný a testovaný spoločne s klientami 

patriacimi do cieľovej skupiny/-ín, ktoré definuje výzva. 

› Mať premyslené hodnoty stanovených merateľných ukazovateľov v prílohe č. 4 výzvy.  

7.1 Popis východiskovej situácie 

Popis východiskovej situácie  
(77) Žiadateľ popíše východiskovú situáciu vo vzťahu k navrhovanému projektu, resp. vstupoch, ktoré ovplyvňujú realizáciu 
projektu a zdôvodní prečo je realizácia projektu pre cieľovú skupinu, obec, región a pod. vhodná alebo dôležitá. Uvedie 
východiskový stav danej problematiky pred realizáciou projektu z historických, geografických, sociálno-ekonomických 
a regionálnych súvislosti, ktoré majú vplyv na súčasnú situáciu problematiky a cieľovú skupinu (t.j. užívateľov výsledkov 
projektu). Je vhodné, aby žiadateľ túto časť preukázal štatistickými údajmi (ak sú k dispozícii), z ktorých vychádzal a vyplynula 
z nich potreba riešenia problémov cieľovej skupiny vrátane uvedenia ich zdroja. V prípade, ak pre opodstatnenosť projektu, 
nie sú k dispozícii platné štatistické údaje, žiadateľ vychádza zo svojich vlastných skúseností s realizáciou 
obdobných/porovnateľných projektov (uvedie informácie identifikujúce takýto projekt/-ty), prípadne ak vychádza 
z vlastného prieskumu, zistení a odhadov, tieto uvedie a zdôvodní.   
 (Ak projekt nadväzuje na výsledky už realizovaného a ukončeného projektu (napr. v prípade, ak bol predchádzajúci projekt 
zameraný najmä na analýzu niektorej oblasti spadajúcej pod zameranie OP ĽZ a výstupom boli navrhované odporúčania na 
ďalšie riešenie do budúcna, žiadateľ podrobne zdôvodní opodstatnenosť realizácie navrhovaného projektu.  

Ak je projekt súčasťou väčšieho celku, žiadateľ popíše oblasť, ktorú má projekt priamo riešiť, identifikuje potreby cieľových 
skupín vrátane informácií o predchádzajúcich etapách a prepojení projektu s ďalšími relevantnými aktivitami/projektmi 
v regióne.) 

Odporúčame vychádzať z informácií, ktoré sú uvedené v prílohe č. 9 výzvy. 

Východisková situácia má jasne a prehľadne zadefinovať problémy a negatívnu situáciu, ktoré tvoria východisko pre 

predmetný projekt. Ako riešenie zadefinovaných problémov musia následne na ne nadväzovať konkrétne aktivity 

https://www.employment.gov.sk/files/legislativa/dokumenty-zoznamy-pod/strategia-deinstitucionalizacie-systemu-socialnych-sluzieb-nahradnej-starostlivosti-1.pdf
https://www.employment.gov.sk/files/legislativa/dokumenty-zoznamy-pod/strategia-deinstitucionalizacie-systemu-socialnych-sluzieb-nahradnej-starostlivosti-1.pdf
https://deinstitutionalisationdotcom.files.wordpress.com/2018/04/2013-10-18-common-european-guidelines_slovak-version_edited.pdf
https://deinstitutionalisationdotcom.files.wordpress.com/2018/04/2013-10-18-common-european-guidelines_slovak-version_edited.pdf


 

a očakávané výsledky pre každý zadefinovaný problém. Predmetná časť ŽoNFP je veľmi dôležitá z hľadiska posúdenia a 

pridelenia bodov odbornými hodnotiteľmi, odporúčame jej venovať zvýšenú pozornosť. 

Doporučené princípy, ktorých by sa mal žiadateľ držať, aby bola táto časť ŽoNFP dostatočne jasne popísaná: 

› Identifikovať konkrétnu oblasť, v ktorej je potrebné zefektívnenie alebo zavedenie niečoho nového, napríklad 
vo vzťahu k národnej legislatíve, aktivitám, ktoré sú už v praxi realizované žiadateľom alebo podporované 
zo štrukturálnych fondov (do úvahy sa berú posledné dve programové obdobia), vrátane konkrétnych metód, 
techník, postupov a pod.,  v práci s cieľovou skupinou. Je vhodné, aby žiadateľ túto časť podporil štatistickými 
údajmi. 

› Mať jasne identifikovaný problém, alebo potrebu klientov patriacich do cieľovej skupiny/-ín, ktoré definuje 
výzva. Zaujíma nás, či návrh na zmenu2 súčasných nástrojov  opatrení / služby vychádza z potreby žiadateľa a jeho  
klientov, či návrh na zmenu vychádza zo skúseností žiadateľa alebo či bol žiadateľ inšpirovaný niekým, kto to už 
skúšal pred ním. Nie je nutné začínať na zelenej lúke, ak už je návrh na zmenu podložený existujúcim poznaním, 
skúsenosťami predchodcov, napr.  zo zahraničia, ktorými sa žiadateľ aktívne inšpiruje a snaží sa ich používať vo 
svojej organizácii.  

› Mať zistené a zdôvodniť, či a ako navrhovaná zmena podporuje zefektívnenie / inováciu konkrétneho 
vybraného súčasného opatrenia stanoveného v príslušnom legislatívnom predpise na národnej úrovni. Je 
dôležité, aby bolo z popisu návrhu zmeny jasné, ktoré opatrenie príslušnej legislatívy ste identifikovali v praxi ako 
neúčinné a rozhodli ste sa navrhnúť jeho zefektívnenie / inováciu.   

› Mať zistené a popísať ako sú potreby klientov žiadateľa, patriacich do cieľovej skupiny výzvy, založené na 
reálnych potrebách a v súlade s poznaním žiadateľa. Potreba zmeny súčasných nástrojov  opatrení / služby by 
nemala vychádzať iba z požiadaviek klientov patriacich do cieľovej skupiny výzvy formou otázok alebo dotazníkov, 
ale mal by ich mať žiadateľ odpozorované a mali by byť v súlade aj s reálnym poznaním žiadateľa v rámci výkonu 
práce s nimi. 

› Zdôvodniť, ako reaguje návrh na individuálne potreby a situáciu každého klienta patriaceho do cieľovej skupiny 
výzvy. Navrhovaná zmena by sa mala dotknúť reálnych potrieb každého klienta, nemala by byť iba všeobecným 
štandardizovaným  tabuľkovým produktom pre občanov bez zamerania na tých, ktorí to najviac potrebujú. 

 
Čo je potrebné brať do úvahy pri príprave návrhu na zavedenie nových nástrojov (t. j. služieb, opatrení) resp. 
zefektívnenie alebo rozšírenie súčasných nástrojov o nový prvok  alebo o novú odbornú činnosť, je bližšie špecifikované 
v prílohe č. 9 výzvy. T. j. aké návrhy sa považujú za inovatívne, kde nájsť inšpiráciu ? 
Kľúčovým dokumentom pre túto výzvu je Národná rámcová stratégia podpory sociálneho začlenenia a boja proti chudobe:  
Boj proti chudobe - MPSVR SR (gov.sk). 
Ďalšie možné (niektoré) oblasti pre tvorbu inovatívnych návrhov nástrojov: 

• preventívne aktivity zamerané na predchádzanie vysťahovaniu a udržanie si bývania v prípade ľudí ohrozených 
stratou bývania, 

• zefektívnenie poskytovania pomoci v hmotnej núdzi prostredníctvom osobitného príjemcu s cieľom zamerať sa na 
zvýšenie finančnej gramotnosti a zodpovednosti príjemcov pomoci v hmotnej núdzi pri účelnom využívaní 
poskytovaných prostriedkov, 

• zefektívnenie aktivít potrebných pre nárok na plnú výšku dávky v hmotnej núdzi a/alebo na aktivačný príspevok v 
systéme pomoci v hmotnej núdzi, 

• prepojenie systému sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately so systémom sociálnych služieb v oblasti 
prípravy osamostatňovania sa, osamostatnenia sa mladého dospelého a integrácie fyzickej osoby do spoločnosti 
s podporou sociálnych služieb, 

• prepojenie systému sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately so systémom sociálnych služieb v oblasti 
integrácie fyzickej osoby do spoločnosti s podporou sociálnych služieb po ukončení náhradnej osobnej 
starostlivosti a pestúnskej starostlivosti,  

• podporné činnosti zamerané na pomoc ľudom ohrozeným sociálnym vylúčením v ich prirodzenom prostredí 
súvisiace s podporou ich nezávislosti,  

• podpora rodinám, ktoré sa starajú o deti so zdravotným postihnutím a/alebo osoby so zdravotným postihnutím 
za účelom podpory plnenia funkcií rodiny a predchádzaniu vzniku krízových situácií v rodinách,  

• programy zamerané na aktivizáciu osôb po ukončení výkonu trestu a odňatia slobody a zvýšenia možností 
uplatnenia sa na trhu práce s možným prepojením na APTP. 

 

7.2 Spôsob realizácie aktivít projektu 

Spôsob realizácie aktivít projektu 
(78) Žiadateľ popíše spôsob realizácie aktivít projektu, vrátane vhodnosti navrhovaných aktivít s ohľadom na očakávané 

výsledky. V prípade relevantnosti, žiadateľ zahrnie do predmetnej časti aj popis súladu realizácie projektu s regionálnymi 

stratégiami a koncepciami. 

                                                           
2 Zmena predstavuje zefektívnenie alebo inováciu parametrov služby  / opatrenia o nový prvok  alebo o novú odbornú činnosť. 

https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/boj-proti-chudobe/


 

Ide o základnú časť projektu, keďže žiadateľ popisuje, ako bude realizovať projekt. Jasne definuje a popíše aktivity projektu, 

ich organizačné a technické zabezpečenie, akým spôsobom plánuje dosiahnuť predpokladaný stav na konci realizácie 

projektu. Vzhľadom k tomu, že uvedená časť ŽoNFP je veľmi dôležitá z hľadiska posúdenia a pridelenia bodov odbornými 

hodnotiteľmi, odporúčame jej venovať zvýšenú pozornosť. 

Dôležité je uviesť prepojenie navrhovaných aktivít s výsledkami a cieľmi projektu, vhodnosť navrhovaných aktivít a spôsob 

ich realizácie, posúdenie navrhovaných aktivít z vecného, časového hľadiska a z hľadiska ich prevádzkovej a technickej 

udržateľnosti (ak relevantné), reálnosť plánovanej hodnoty merateľných ukazovateľov s ohľadom na časové, finančné a 

vecné hľadisko. 

Podrobný popis hlavných aktivít obsahuje:  

1. Uviesť názov aktivity vyplní žiadateľ, spolu s obdobím a miestom realizácie aktivity 

Pozn.: Žiadateľ, na ktorého sa budú uplatňovať pravidlá schémy de minimis - DM č. 3/2021 v znení dodatku č. 1 

nesmie mať vyčerpaný povolený strop v rámci podmienok pomoci podľa schémy pomoci, t. j.  maximálnu výška 

pomoci de minimis, ktorá je poskytnutá jedinému podniku nepresiahne 200 000 EUR v priebehu obdobia troch 

fiškálnych rokov. V prípade, že sa zistí v čase podpisu zmluvy, že je prekročený povolený strop pomoci, nedôjde k 

podpisu zmluvy o NFP. 

2. uviesť popis aktivity  viď doporučené princípy nižšie 
3. ako bude zabezpečená jej realizácia, t.j. či bude využívať žiadateľ vlastné personálne, materiálne, priestorové, 

technické možnosti žiadateľa viď doporučené princípy nižšie  
Pozn.: Projekt sa bude realizovať prostredníctvom hlavnej aktivity, ktorú tvoria a dve podaktivity - 1. pilotné 

overenie návrhu xxx a 2. evaluácia návrhu xxx pre ďalšie odporúčanie v praxi. 
4. čo bude výstupom aktivity / podaktivít a akým spôsobom ich plánuje dosiahnuť  viď doporučené princípy nižšie  

Hlavná aktivita sa realizuje prostredníctvom konkrétnych činností uvedených v časti výzvy 2.3 Oprávnenosť aktivít realizácie 
projektu, podmienke č. 12. 

Žiadateľ v tejto časti uvedie cieľovú skupinu/-y, ktoré si vybral zo zoznamu oprávnených cieľových skupín uvedených vo 
výzve (časť 2.2, podmienka č. 11) v súlade so špecifickým cieľom 8.1.1 OP ĽZ. 

Žiadateľ zadefinuje, kto v rámci cieľovej skupiny bude v projekte považovaný za účastníka projektu (účastník projektu je 
definovaný nariadením EP a Rady č. 1304/2013, Prílohou I, ods. 1), za ktorého sa bude v projekte vypĺňať Karta účastníka v 
zmysle MP CKO č. 17, Príloha č. 4.  

Príklad: Účastníkom projektu budú osoby odborného personálu, ktoré vykonávajú inovatívny návrh a jeho overenie. Źiadateľ 

ich bude evidovať prostredníctvom Karty účastníka. 

Doporučené princípy, ktorých by sa mal žiadateľ držať, aby bola táto časť ŽoNFP dostatočne jasne popísaná:  

› V tejto časti je žiadateľ povinný uviesť, či predmetom projektu sú činnosti, na ktoré sa vzťahuje povinnosť 

akreditácie / registrácie v zmysle platnej legislatívy !  

V prípade predloženia návrhu, ktorého cieľom je pilotné overenie nových sociálnych služieb a registrácia sa 

nevyžaduje, túto skutočnosť žiadateľ uvedie v tejto časti spolu s odkazom na webové sídlo žiadateľa, kde má 

zverejnené všetky relevantné dokumenty preukazujúce prácu s cieľovou skupinou definovanou vo výzve 

minimálne 6 plných kalendárnych mesiacov ku dňu vyhlásenia výzvy ! 

› Žiadateľ sa predstaví (identifikuje) a uvedie podrobný popis činnosti. Vyžaduje sa, aby žiadateľ podrobne 
popísal, resp. identifikoval svoju doterajšiu činnosť, či mu bola udelená akreditácia (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), alebo je registrovaný v zmysle 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), alebo má 
udelenú akreditáciu a následne je registrovaný (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), 
na poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva alebo sociálnej rehabilitácie ako samostatnej odbornej 
činnosti. 

› Premyslieť si, či návrh zmeny na zefektívnenie alebo inováciu služby / nástrojov podlieha rozšíreniu akreditácie, 
resp. registrácie v zmysle platnej legislatívy. Je potrebné myslieť na to, že povinnosti žiadateľa vzťahujúce sa 
k akreditácii, zmeny akreditácie alebo registrácie a pod. z nie sú touto výzvou dotknuté. To znamená, že je povinný 
si v dostatočnom predstihu zabezpečiť bezproblémovú realizáciu aktivít projektu.   

› Mať dobre nastavenú víziu, ku ktorej všetky aktivity smerujú. Malo by byť jasné,  čo sa snaží žiadateľ 
zefektívnením / inováciou služby alebo nástrojov docieliť, aké kroky k tomu povedú. 

› Uviesť, či je návrh na zefektívnenie alebo inováciu služby / nástrojov vytváraný a testovaný spoločne s klientami 
/ cieľovou skupinou. Poskytovatelia služby môžu mať iný názor na dosiahnutie požadovanej zmeny, ktorej 
konečné riešenie sa uplatní až po zosúladení s reálnymi potrebami užívateľov a výkonom v praxi.  

› Pri podrobnom popise aktivít a spôsobe ich realizácie zo strany žiadateľa sa vyžaduje podrobne popísať 
jednotlivé činnosti a aktivity s osobami zapojenými do overovania návrhu (ide tak o cieľovú skupinu ako aj 



 

odborných pracovníkov, ktorí budú vykonávať jednotlivé činnosti a aktivity)  vrátane indentifikácie, v čom sa tieto 
činnosti a aktivity líšia oproti existujúcim, a to vo vzťahu k zákonnej úprave, ako aj doterajšiemu výkonu činností 
žiadateľa. 

› Uviesť, či návrh na zefektívnenie alebo inováciu  služby / nástrojov zvyšuje kompetencie klientov / cieľovej 

skupiny oproti súčasnému stavu. Cieľom zmeny  má byť zvýšenie aktivity klientov / cieľovej skupiny čo najskôr sa 

sociálne začleniť  do spoločnosti, vrátane trhu práce. To znamená, aby sa klient čo najskôr postavil na vlastné 
nohy, oproti predchádzajúcemu štandardizovanému prístupu, kedy sa klientovi poskytovali služby, ktoré by už 
mohol zvládnuť sám.   

› Overiť si a uviesť, či má navrhovaná zmena vytvorený spôsob overovania a potenciál ďalšieho zlepšovania. 
Navrhovaná zmena by nemala byť zameraná iba na kvantitu výstupov (aký počet klientov / osôb bolo obslúžených 
a koľko času im bolo venovaných), ale najmä na efektívnosť a účinnosť činností (t. j. poskytnutie reálnych riešení 
ich problémov). 

› Uviesť ako efektívne využíva žiadateľ existujúce zdroje. Či bude žiadateľ využívať vlastné personálne, 
materiálne, priestorové, technické možnosti. Navrhovaná zmena by sa mala čo najviac sústrediť na efektívne 
využitie súčasných zdrojov administratívnych alebo prevádzkových.  T. j. namiesto vytvárania nových štruktúr, 
pozícií a pod., ktoré by mali malú šancu na ich udržanie po ukončení realizácie projektu, vytvárať nové nástroje 
(služieb, opatrení).  

› Zhodnotiť, či má návrh inovácií (služieb, opatrení) potenciál prenositeľnosti. Cieľom je, aby navrhovaná zmena 
nástrojov, opatrení, alebo služieb, bola aplikovateľná nielen pre organizáciu žiadateľa, ale aby mohla byť po jej 
evaluácii zapracovaná do systémových opatrení politík sociálneho začleňovania a boja proti chudobe. 

› Mať premyslené plánované hodnoty stanovených povinných merateľných ukazovateľov, definovaných v prílohe 
č. 4 výzvy a stanoviť ich reálne hodnoty s ohľadom na časové, finančné a vecné hľadisko, popísať akým spôsobom 
plánuje žiadateľ dosiahnuť predpokladaný stav na konci realizácie projektu, 

› Uviesť ako realizácia projektu prispeje k výsledkom OP ĽZ PO 8 REACT-EU, ŠC 8.1.1 Podpora nápravy dôsledkov 
krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva.  

 
Žiadateľ v tejto časti stručným popisom relevantných aktivít deklaruje splnenie podmienky HP rovnosť mužov a žien 

a nediskriminácia, napríklad nasledovne: 

Pri výbere osôb zapojených do realizácie aktivít projektu bude dodržaný princíp rovnosti mužov a žien a nediskriminácie. V 
rámci ich mzdového ohodnotenia nebude dochádzať k nerovnému odmeňovaniu za rovnakú prácu na základe pohlavia 
alebo príslušnosti k akejkoľvek znevýhodnenej skupine osôb. Pri výbere osôb cieľovej skupiny a pri realizácii oprávnených 
aktivít nebude dochádzať k diskriminácii na základe pohlavia alebo príslušnosti k akejkoľvek znevýhodnenej skupine osôb a 
zároveň nebude dochádzať k znevýhodneným podmienkam pre akúkoľvek skupinu osôb, boli prijaté primerané opatrenia 
na zabránenie každej diskriminácii z dôvodu pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo vierovyznania, 
zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie počas prípravy a vykonávania programov. Počas vykonávania 
aktivít bude braná  do úvahy najmä dostupnosť pre zdravotne postihnuté osoby. 
Uvedeným sa budú napĺňať podmienky horizontálnych princípov rovnosť mužov a žien a nediskriminácia tak, ako boli 
stanovené výzvou. Pre výzvu je relevantný aj HP Udržateľný rozvoj. Bližší popis je v PPP č. 18. výzvy. 
 
Oprávnenosť výdavkov projektu: 
V projekte budú okrem mzdových výdavkov uplatnené ostatné výdavky súvisiace s realizáciou projektu formou paušálnej 
sadzby na ostatné výdavky projektu vo výške 40%, vypočítané zo mzdových výdavkov. Pre účel tejto výzvy zahŕňajú aj 
výdavky na riadenie projektu (pozície a činnosti sú bližšie opísané v Prílohe č. 1 k MP CKO č. 6. zverejnené  na 
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/metodicke-pokyny-cko/), publicitu a informovanosť a iné činnosti nevyhnutné na 
zabezpečenie realizácie projektu (t.j. všetky ostatné výdavky projektu okrem mzdových výdavkov na odborný personál.  

Súčasťou projektu bude okrem riadenia projektu aj informovanosť a publicita a činnosti, ktoré budú uplatnené z paušálu na 
ostatné výdavky projektu. Výdavky na tieto činnosti žiadateľ nebude preukazovať a preto sa aktivity ďalej v ŽoNFP 
neuvádzajú.  
Žiadateľ vykoná informovanosť a publicitu o projekte, čo deklaruje napríklad nasledovne: 
Informovanosť a publicita bude realizovaná prostredníctvom propagačných materiálov v súlade s Manuálom pre 
informovanie a komunikáciu pre prijímateľov v rámci EŠIF – OP ĽZ. Prostredníctvom nich bude prijímateľ informovať 
účastníkov projektu ako aj širokú verejnosť, že aktivity, ktoré sa realizujú v rámci projektu sa uskutočňujú vďaka 
prostriedkom poskytnutým z ESF. Publicita bude zabezpečovaná taktiež letákov, alebo na webovom sídle organizácie, príp. 
cez internetové médiá. 

7.3 Situácia po realizácii projektu a udržateľnosť projektu 

Situácia po realizácii projektu a udržateľnosť projektu 
(79) Žiadateľ popíše situáciu po realizácii projektu a očakávané výsledky a posúdenie navrhovaných aktivít projektu z 
hľadiska ich prevádzkovej a technickej udržateľnosti, resp. udržateľnosti výsledkov projektu. 
 
To znamená, k akým zmenám projekt prispeje po skončení jeho realizácie, t.j. po skončení financovania z prostriedkov NFP, 
vo vzťahu k žiadateľovi a dopad na riešenie identifikovaných potrieb cieľovej skupiny projektu (užívateľov výsledkov 
projektu). Je nevyhnutné vyhnúť sa všeobecným kritériám typu ,,príspevok projektu prispeje k cieľom OP ĽZ“. RO vyžaduje 

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/metodicke-pokyny-cko/


 

jednoznačne konkretizovať aspekt/-y, overením ktorých je posúditeľný príspevok projektu k naplneniu jednotlivých cieľov 
OP ĽZ, prípadne ak je relevantné, uviesť  odporúčania do budúcna z hľadiska udržateľnosti výsledkov projektu z finančného 
a prevádzkového hľadiska žiadateľa. Žiadateľ popíše schopnosti projektu umožniť realizáciu aj ďalších projektov v príslušnej 
oblasti/regióne, ktoré sú závislé na existencii jeho výsledkov. 

Očakávané výsledky musia nadväzovať na problémy definované v časti 7.1 Popis Východiskovej situácie a jednoznačne 
uvádzať, ako sa realizáciou jednotlivých aktivít zmení popísaná východisková situácia a zadefinované problémy. 

Doporučené princípy, ktorých by sa mal žiadateľ držať, aby bola táto časť ŽoNFP dostatočne jasne popísaná:: 

› popis predpokladanej situácie po realizácii projektu (aké výsledky a prínos očakáva z overenia návrhu na 

zefektívnenie alebo inováciu služby / nástrojov v praxi), 

› posúdenie navrhovaných činností a aktivít z hľadiska ich aplikačného využitia v praxi na národnej, regionálnej alebo 

lokálnej úrovni, popis zmeny v porovnaní s východiskovou situáciou, identifikácia slabých a silných stránok, príležitostí 

a bariér návrhu. 

7.4 Administratívna a prevádzková kapacita žiadateľa 

 

Administratívna a prevádzková kapacita žiadateľa 

(80) V rámci administratívnych kapacít žiadateľ uvádza informáciu ohľadom projektového a odborného tímu  (obsadenie 
pozícií, či sú zamestnanci vlastní/cudzí, ich prax, skúsenosti s realizáciou projektov, know-how žiadateľa a pod.) V rámci 
prevádzkovej kapacity žiadateľ uvádza údaje o materiálno - technickom zabezpečení projektu (napr. aké priestory budú 
využité pri realizácií projektu – vlastné/cudzie,  aké je/bude vybavenie priestorov zariadením/vybavením, či bude použité 
vlastné/cudzie (prenajaté) zariadenie, resp. či sa zakúpi z prostriedkov projektu, aká je kapacita/veľkosť priestorov podľa 
charakteru projektu a pod.).  

V tejto časti žiadateľ uvedie:  

 popis spôsobilosti na realizáciu projektu z hľadiska predmetu činnosti a organizačného zabezpečenia, 

 zhodnotenie skúseností s realizáciou obdobných/porovnateľných projektov k originálnym aktivitám žiadateľa, 

 personálne zabezpečenie odborných kapacít žiadateľa v problematike, na ktorú je projekt zameraný, 

 personálne zabezpečenie administratívnych kapacít žiadateľa na riadenie projektu bez ohľadu na to, že výdavky 
sú oprávnené z paušálnej sadzby na ostatné výdavky projektu – žiadateľ popíše názvy jednotlivých pracovných 
pozícií a rámcový popis pracovných činností, 

 personálne zabezpečenie zamestnancov (odborného personálu), ktorí budú zabezpečovať prácu s cieľovou 
skupinou definovanou v rámci výzvy (klientami) v rámci podaktivity 1 a externého odborného hodnotiteľa, ktorý 
bude zabezpečovať podaktivitu 2, ku každej pracovnej pozície popíše aj rámcový popis pracovných činností, ktorý 
musí súvisieť s pilotným overovaním návrhu a evaluáciou návrhu, 

 odôvodnenie vhodnosti odborných kapacít pre zabezpečenie realizácie hlavných aktivít projektu – žiadateľ 
zadefinuje počet zamestnancov na pracovnú pozíciu, potrebné kvalifikačné a odborné predpoklady pre odborný 
personál  (t. j. požadované vzdelanie a prax), a druh pracovného pomeru,  

 forma, akou budú realizované pracovnoprávne vzťahy so žiadateľom/prijímateľom - priamo výberovým konaním 
podľa zadefinovaných podmienok, 

 priestorové a materiálno-technické zabezpečenie vo vzťahu k výkonu jednotlivých aktivít projektu, t.j. popis, či má 
vlastné priestorové kapacity s adekvátnym materiálno-technickým zabezpečením počas doby realizácie projektu, 

 finančnú situáciu, ako má zabezpečené spolufinancovanie z vlastných zdrojov z pohľadu niesť riziko z prípadných 
neoprávnených výdavkov, 

 ostatné požadované informácie v zmysle podmienok výzvy, ktoré je poskytovateľ oprávnený vyžadovať (napr. 
predpoklad žiadateľa, či projektom bude vytvárať príjem a iné). 

 
Za odborný personál sa považujú osoby vykonávajúce činnosti, ktorými plánuje žiadateľ uskutočňovať hlavné aktivity / 
podaktivity projektu. Pozície odborného personálu a projektového tímu resp. obslužného personálu musia byť zhodné s 
pozíciami uvádzanými v rozpočte projektu. Riadenie projektu je možné zabezpečiť cez personál a činnosti, ktoré sú bližšie 
definované v prílohe č. 1 MP CKO č. 6 v platnom znení. 
 
Vzhľadom k tomu, že uvedená časť ŽoNFP je veľmi dôležitá z hľadiska posúdenia a pridelenia bodov odbornými 
hodnotiteľmi, odporúčame jej venovať zvýšenú pozornosť bez ohľadu na skutočnosť, či budú výdavky na jeho činnosť 
uplatňované a zahrnuté do rozpočtu. 
 
Pri stanovení pracovných pozícií pre projektový tím a obslužný personál, a teda rozlíšenie medzi priamymi a nepriamymi 
výdavkami, je potrebné vychádzať z pravidiel stanovených v Prílohe č. 1 MP CKO č. 6 v platnom znení k pravidlám 



 

oprávnenosti pre najčastejšie sa vyskytujúce skupiny výdavkov http://www.partnerskadohoda.gov.sk/metodicke-pokyny-
cko/   

8. Popis cieľovej skupiny 
Cieľová skupina 
(81) Žiadateľ vyberie identifikáciu iba tej cieľovej skupiny, ktorá bude priamo zapojená do realizácie projektu a ktorá bude 
priamo profitovať z realizácie navrhovaného projektu z číselníka definovaného RO 

 NEET do 30 rokov 

 neaktívne osoby  

 rodiny s deťmi, neúplné rodiny s deťmi, mnohodetné rodiny  

 občan so zdravotným postihnutím 

 príslušníci a obyvatelia z MRK 

 jednotlivci alebo skupiny ohrozené diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením  

 deti a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne a asistenčné služby  

 znevýhodnený uchádzač o zamestnanie  

 deti, plnoleté fyzické osoby a rodiny, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 

kurately.  

9. Harmonogram realizácie aktivít 
Poznámka: Maximálna dĺžka realizácie projektu je do 30.11.2023. Minimálna dĺžka realizácie projektu je 7 mesiacov.  

Celková dĺžka realizácie aktivít projektu (v mesiacoch) vypĺňa žiadateľ (82) Generované systémom ITMS2014+ 

9.1  Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP 

Subjekt: (83) Automaticky vyplnené (žiadateľ  – 
v závislosti od relevancie; tabuľka sa opakuje za 
počet relevantných subjektov) 

Identifikátor (typ) (84) Automaticky vyplnené 

Hlavné aktivity projektu 
Typ aktivity: (85) Automaticky vyplnené v súlade s podmienkami oprávnenosti aktivít vo výzve (výber z číselníka) 

 
 Začiatok realizácie Koniec realizácie 
Hlavné aktivity projektu  
(86) Vypĺňa žiadateľ. Žiadateľ uvedie hlavné 
aktivity projektu. Jedna hlavná aktivita projektu 
môže byť priradená iba k jednému typu aktivity 
(ak projekt pokrýva obidva regióny, MDR aj LDR 
generuje ITMS2014+ typ aktivity pre každý 
región). Jeden typ aktivity môže byť priradený k 
viacerým hlavným aktivitám projektu (napr. jedna 
hlavná aktivita sa realizuje na oboch regiónoch. Je 
vhodné v názve aktivity aj tak uviesť skratku 
regiónu). 
Odporúčanie: 
Začiatok realizácie odporúčame uviesť s ohľadom 
na výzvou stanovenú lehotu na vydanie 
rozhodnutia o ŽoNFP v termíne 70 pracovných dní 
od konečného termínu uzavretia príslušného kola, 
resp. uzavretia výzvy. K uvedenému termínu je 
potrebné pripočítať prípadné výzvy na doplnenie 
a poskytnutie súčinnosti zo strany žiadateľa pred 
uzavretím zmluvy o poskytnutí NFP. 
 

(87) Žiadateľ uvedie mesiac a rok 
začiatku hlavnej aktivity projektu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(88) Žiadateľ uvedie mesiac 
a rok konca hlavnej aktivity 
projektu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podporné aktivity projektu - Pre túto výzvu sa podporné aktivity nevypĺňajú 

 Začiatok realizácie Koniec realizácie 

Podporné aktivity (89) (90)  (91)  

 

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/metodicke-pokyny-cko/
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/metodicke-pokyny-cko/


 

9.2  Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP – žiadateľ 

nevypĺňa 

10. Aktivity projektu a očakávané merateľné 

ukazovatele 

10.1  Aktivity projektu a očakávané merateľné ukazovatele 

Tabuľka sa opakuje v závislosti od počtu relevantných ukazovateľov 

Kód (101) Generované systémom ITMS2014+  Merná 

jednotka 
(102) Generované 
systémom ITMS2014+ 

Merateľný 

ukazovateľ 

(103) žiadateľ vyberie relevantné projektové ukazovatele, 
ktoré majú byť realizáciou navrhovaných aktivít dosiahnuté 
a ktorými sa majú dosiahnuť ciele projektu popísané v časti 
7. Každá hlavná aktivita musí mať priradený minimálne 
jeden merateľný ukazovateľ Každý merateľný ukazovateľ 
musí mať priradenú cieľovú hodnotu. 
Viď príloha č. 4 výzvy 
Usmernenie RO:  
Pre potrebu monitorovania projektu poskytovateľ 
v podmienkach poskytnutia príspevku vo výzve definuje vo 
vzťahu k jednotlivým typom aktivít zodpovedajúce 
merateľné ukazovatele projektu, ktoré bude musieť žiadateľ 
priradiť k hlavným aktivitám projektu. Používanie 
merateľných ukazovateľov projektu pri predkladaní žiadosti 
o NFP popisuje časť 2.4.6.1.1 Systému riadenia EŠIF 
(internet. prepojenie: 
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/zakladne-
dokumenty/). 

Táto tabuľka môže mať niekoľko opakovaní v závislosti od 
relevancie – t.j. druhu zvolených merateľných ukazovateľov 
a počtu zapojených subjektov (napr. žiadateľ, resp. partner), 
pričom tabuľka 10.2 automaticky vytvorí sumár údajov 
uvedených v časti 10.1 žiadosti o NFP. V prípade, ak tento 
sumár aplikácia ITMS2014+ neumožňuje, žiadateľ uvádza aj 
kumulovanú hodnotu ukazovateľa za projekt, aj príznak 
rizika pre ukazovateľ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čas plnenia (104) Generované 
systémom ITMS2014+ 

Celková 

cieľová 

hodnota 

(105) Generované 
systémom ITMS2014+ 

Typ závislosti 

ukazovateľa  
(106) Vypĺňa žiadateľ – 
žiadateľ vyberie z číselníka 
spôsob, akým sa budú 
narátavať hodnoty 
z cieľových hodnôt do 
celkovej cieľovej hodnoty 
(Súčet, Maximálna 
hodnota, Priemer, Súčet za 
typ aktivity, potom 
maximum, Maximum za 
typ aktivity, potom súčet, 
Maximum za subjekt, 
potom súčet, Maximum za 
štát, potom súčet, Súčet za 
kategóriu regiónov, potom 
maximum – popis 
a príklady použitia typov 
závislostí sú uvedené 
v Metodickom pokyne CKO 
č. 17) 
 
 
 
 
 
 

 P0274 Počet osôb, ktoré využili nové, inovatívne služby 
alebo opatrenia na vykonávanie služieb sociálneho 
začlenenia 

 

 Súčet 
 

 P0966 Počet zamestnancov poskytujúcich sociálne alebo 
asistenčné služby 

 Súčet 
 

Subjekt (107) Generované systémom ITMS2014+ - (žiadateľ, resp. 
partner – v závislosti od relevancie; tabuľka sa opakuje za 
počet relevantných subjektov) 

Identifikátor (typ) (108) Generované 
systémom ITMS2014+ 

Konkrétny cieľ (109) Generované systémom ITMS2014+ s ohľadom na vybraný typ aktivity 
Typ aktivity (110) V súlade s podmienkami oprávnenosti aktivít vo výzve (automaticky vyplnené podľa údajov zadaných 

v tab. č. 9) 
Zefektívnenie súčasných a zavedenie nových nástrojov na zvyšovanie aktivity ľudí ohrozených chudobou 
a sociálnym vylúčením. 

 Cieľová hodnota   

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/zakladne-dokumenty/
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/zakladne-dokumenty/


 

Hlavné aktivity 

projektu 
(111) Generované systémom ITMS2014+ podľa údajov 
zadaných v tab. č. 9 

112) Vypĺňa žiadateľ. Ide o cieľovú hodnotu 
merateľných ukazovateľov za danú aktivitu 
 

 P0274 Počet osôb, ktoré využili nové, inovatívne služby 
alebo opatrenia na vykonávanie služieb sociálneho 
začlenenia 
 

zvolí reálnu hodnotu, ktorá bude záväzná 
 

 P0966 Počet zamestnancov poskytujúcich sociálne alebo 
asistenčné služby 
 

zvolí reálnu hodnotu, ktorá bude záväzná 

10.2  Prehľad merateľných ukazovateľov projektu 

Kód Názov Merná 

jednotka 
Celková 

cieľová 

hodnota 

Príznak 

rizika 
Relevancia 

k HP 
Typ závislosti 

ukazovateľa 

(113)Generova
né systémom 
ITMS2014+ 

(114)Generova
né systémom 
ITMS2014+ 

(115)Generova
né systémom 
ITMS2014+ 

(116)Generova
né systémom 
ITMS2014+ 

(117)Generova
né systémom 
ITMS2014+ 

(118)Generova
né systémom 
ITMS2014+ 

(119)Generova
né systémom 
ITMS2014+ 

  

11. Rozpočet projektu  
Poznámka: Maximálna výška nenávratného finančného príspevku je 200 000 €. Minimálna výška nenávratného finančného 
príspevku je 35 000 €. 

11.A Rozpočet žiadateľa 

Subjekt (120) Automaticky vyplnené (pod 
subjektom sa v tomto prípade 
rozumie žiadateľ) 

Identifikátor (typ) (121) Automaticky vyplnené 

Výška oprávnených 

výdavkov 

(122) Automaticky vyplnené – načíta 
sa hodnota oprávnených výdavkov za 
hlavné a podporné aktivity projektu 

Priame výdavky 

 Celková výška oprávnených výdavkov 

Konkrétny cieľ (123) Automaticky vyplnené. Opakuje sa za počet relevantných 
špecifických cieľov 

(123a) Automaticky vyplnené 

Typ aktivity (124) Automaticky vyplnené (124a) Automaticky vyplnené 

Hlavné aktivity 

projektu 

(125) Automaticky vyplnené - Opakuje sa za počet relevantných 
hlavných aktivít projektu 

(125a) Automaticky vyplnené 

 Percento 

NFP 
Oprávnený 

výdavok 

Skupina 

výdavku 

(126) Vypĺňa žiadateľ - (výber z číselníka oprávnených 
výdavkov). Uvádzať "Podpoložky výdavku" je voliteľné 
521 Mzdové výdavky  
 
903 Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu (pozn.: 
uvádza sa za celý projekt jednorazovo)  

(126a) Vypĺňa 
žiadateľ 
podľa 
kategórie  
žiadateľa 
viď bod 1.4. 
výzvy 

(126b) Automaticky 
vyplnené 

Poznámka  (127) Vypĺňa žiadateľ 
 Merná jednotka Množstvo Jednotková 

suma 
Suma 

Podpoložka 

výdavku 

(128) Vypĺňa žiadateľ  
 
 
 
 
 
 

(128a) Žiadateľ 
vyberie 
relevantnú mernú 
jednotku 
 
 
 

(128b) Vypĺňa 
žiadateľ 
 
 
 
 
 

(128c) 
Vypĺňa 
žiadateľ 
 
 
 
 

(128d) Automaticky 
vyplnené v prípade 
ak je vyplnené 
množstvo 
a jednotková cena, 
inak vypĺňa žiadateľ. 
 

 Názov pracovnej  
pozície osobitne PP na 
UTPČ (t. j. TPP) 

mesiac počet mesiacov viď 
podmienka 
č. 22 výzvy 

 

 n – t. j. doplniť počet 
riadkov podľa potreby 

    



 

 Odborný hodnotiteľ 
DoP mimo PČ 

hodina  počet hodín viď 
podmienka 
č. 22 výzvy 

 

Ostatné výdavky projektu – Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu (nariadenie 1303/2013, čl. 68b ods.1) vo 
výške 40%. 
  

11.B Rozpočty partnerov – Pre túto výzvu irelevantné. 

 

11.C  Požadovaná výška NFP 
 

Celková výška oprávnených výdavkov (148) Automaticky vyplnené 

Celková výška oprávnených výdavkov 

pre projekty generujúce príjem 

(149) Automaticky vyplnené  
Pozn.: v rámci výzvy nie sú oprávnené projekty generujúce príjem. 

Percento spolufinancovania zo zdrojov 

EÚ a ŠR 

(150) Automaticky vyplnené 

Žiadaná výška nenávratného 

finančného príspevku 

(151) Automaticky vyplnené 

Výška spolufinancovania z vlastných 

zdrojov 

(152) Automaticky vyplnené 

 
11.C.1  Požadovaná výška NFP žiadateľa 

 

Subjekt (153) Automaticky vyplnené Identifikátor (typ) (154) Automaticky vyplnené 

Celková výška oprávnených výdavkov (155) Automaticky vyplnené 

Celková výška oprávnených výdavkov 

pre projekty generujúce príjem 

(156) Vypĺňa sa výlučne v prípade projektov generujúcich príjem, pre túto 
výzvu irelevantné 

Percento spolufinancovania zo zdrojov 

EÚ a ŠR 

(157) Žiadateľ uvedie zodpovedajúce % spolufinancovania (zaokrúhlené na 4 
desatinné miesta) v súlade s pravidlami Stratégie financovania EŠIF pre 
programové obdobie 2014 – 2020 resp. s pravidlami financovania uvedenými 
vo výzve na predkladanie ŽoNFP a v príslušnej schéme štátnej pomoci/pomoci 
de minimis, ak je relevantná pre projekt a v súlade s podmienkami danej výzvy 
100% alebo 95%  - vybrať podľa kategórie žiadateľa, viď bod 1.4. výzvy 

Žiadaná výška nenávratného 

finančného príspevku 

(158) Automaticky vyplnené 

Výška spolufinancovania z vlastných 

zdrojov 

(159) Automaticky vyplnené 

 
11.C.2 Požadovaná výška NFP partnerov   Pre túto výzvu irelevantné  – žiadateľ nevypĺňa. 

 

12. Verejné obstarávanie3 Pre túto výzvu irelevantné  – žiadateľ nevypĺňa. 

 

13. Identifikácia rizík a prostriedky na ich 

elimináciu 
 

Riziko 
Názov rizika 

(184) Vypĺňa žiadateľ – Napríklad: Legislatívne zmeny, ktoré nevie ovplyvniť 
žiadateľ ako vznik nepredvídaných okolností.  

                                                           
3 Žiadateľ uvedie aké verejné obstarávania sa plánujú realizovať (aký tovar/služba/práca bude predmetom verejného obstarávania) v rámci 
projektu a identifikuje druh obstarávania, ktorý bude v rámci daného verejného obstarávania realizovaný. V prípade, ak je verejné 
obstarávanie už vyhlásené alebo zrealizované, žiadateľ uvedie názov tohto verejného obstarávania. V prípade, ak je verejné obstarávanie už 
vyhlásené alebo zrealizované, žiadateľ v časti Poznámka identifikuje toto VO číslom oznámenia o vyhlásení VO, resp. číslom výzvy na 
predloženie ponúk. RO je oprávnený vo výzve stanoviť limit pre VO, ktorý je povinný žiadateľ v ŽoNFP uviesť (napr. VO od podlimitných 
zákaziek vyššie). V prípade, ak je podmienkou poskytnutia príspevku podmienka mať zrealizované VO, ktoré je overované v procese 
konania o ŽoNFP, v tejto časti sa uvádzajú údaje za všetky plánované aj zrealizované VO, pričom sekcia ,,Verejné obstarávanie“ umožní 
overiť, či hodnota VO predstavuje podmienku 30 % z hodnoty NFP a teda či takéto VO musí byť zrealizované a podlieha overeniu v procese 
konania o ŽoNFP. V prípade, ak výzva umožní uplatňovanie paušálnej sadzby na ostatné výdavky projektu  (podľa článku 68b nariadenia 
1303/2013) žiadateľ túto časť nevypĺňa ak sa týka výdavkov vykázaných zjednodušeným vykazovaním. 



 

Popis rizika (185) Žiadateľ identifikuje hlavné riziká, ktoré by mohli mať vplyv na realizáciu 
projektu, priradí im relevantnú závažnosť a popíše opatrenia, ktoré sú 
plánované na jeho elimináciu. Automaticky je medzi riziká projektu zaradené 
ohrozenie nedosiahnutia plánovanej hodnoty merateľného/ých 
ukazovateľa/ov, ktorý/é bol/i na úrovni výzvy označený/é zo strany RO 
príznakom s možnosťou identifikácie faktov (preukázania skutočností) 
objektívne neovplyvniteľnými žiadateľom, v prípade nenaplnenia 
merateľného/ých ukazovateľa/ov. 
Usmernenie RO: 
Žiadateľ o NFP v tejto časti uvádza riziká projektu a ako je pripravený v prípade 
ich vzniku riešiť ich, najmä za tieto oblasti:  
                 a)  právne a personálne riziká,  

b)  ekonomické riziká,  
c) riziká z nedosiahnutia cieľových hodnôt ukazovateľov.  

Právne a personálne riziká -  žiadateľ uvedie konkrétne nástroje pri riadení 
rizík počas trvania projektu, napr. ako vie v prípade nečakaného odstúpenia 
odborného alebo riadiaceho a administratívneho personálu zabezpečiť 
adekvátnu, kvalitnú náhradu; ako zabezpečí plynulosť realizácie projektu 
v prípade oneskorení pri výbere dodávateľa, ako dokáže nahradiť alebo sa 
vysporiadať s úbytkom účastníkov na projekte a pod. 

Ekonomické riziká - žiadateľ uvedie, ako je pripravený zvládnuť prípadnú vlastnú 
platobnú neschopnosť, z akých zdrojov vykryje časový nesúlad v období medzi 
uhradením výdavkov a ich zúčtovaním a preplatením zo strany poskytovateľa 
príspevku, meškanie platieb zo strany poskytovateľa NFP, platobnú 
neschopnosť partnera, a pod.  

Riziká z nedosiahnutia plánovanej hodnoty merateľných ukazovateľov - žiadateľ 
uvedie alternatívne plány, ako chce riešiť problém pri nedosiahnutí 
merateľných ukazovateľov a možnosti ich naplnenia. 

RO odporúča zaradiť medzi riziká aj vznik nepredvídaných okolností 
a uplatňovanie rezervy v projekte. RO odporúča uvádzať všetky riziká v bode a) 
až c). V prípade implementácie projektu, riziká, ktoré neboli obsiahnuté v tejto 
časti žiadosti, nemusí pri posudzovaní zmeny projektu poskytovateľ akceptovať. 

Vzhľadom k tomu, že uvedená časť ŽoNFP je veľmi dôležitá z hľadiska 
posúdenia a pridelenia bodov odbornými hodnotiteľmi, odporúčame jej 
venovať zvýšenú pozornosť. 

Závažnosť (186) Vypĺňa žiadateľ – výber z číselníka (nízka, stredná, vysoká) Napríklad: 
stredná 

Opatrenia na elimináciu rizika (187) Vypĺňa žiadateľ - žiadateľ uvedie aké opatrenia prijíma na elimináciu 
identifikovaných rizík 
Napríklad: Žiadateľ má vytvorenú rezervu na poskytovanie sociálnych služieb, 
bude pravidelne predkladať ŽoP a najmä využívať zálohové platby. 

Názov rizika n (doplniť ďalšie riziká podľa potreby) 

Popis rizika  

Závažnosť  

Opatrenia na elimináciu rizika  

 

14. Zoznam povinných príloh žiadosti o NFP 
Zoznam obsahuje predkladané prílohy k ŽoNFP, pričom k jednej podmienke môže prislúchať viacero príloh a naopak. 
Definovanie možných príloh vykoná RO pri zadávaní výzvy do ITMS2014+.  

 
Názov PPP/ Názov 

prílohy/ Názov 

dokumentu 

(188) Názov PPP – názov podmienky 
poskytnutia príspevku – žiadateľ predkladá 
prílohy podľa požiadaviek definovaných 
poskytovateľom pri jednotlivých PPP vo 
výzve. 

Predloženie (189) Automaticky vyplnené 

 

15. Čestné vyhlásenie žiadateľa 

 



 

Text vyhlásenia 

 

(190) Automaticky vyplnené (prvá časť textu čestného vyhlásenia, 
preddefinovaný text v ITMS2014+) 

 

Text vyhlásenia RO 

 

(191) Automaticky vyplnené - druhá časť textu čestného vyhlásenia  je 
editovateľná zo strany poskytovateľ v ITMS2014+ a znenie vyhlásení na 
preukázanie podmienok poskytnutia príspevku môže poskytovateľ upravovať pri 
zadávaní výzvy. Jednotlivé ustanovenia v tejto časti si pri zadávaní ŽoNFP 
žiadateľ môže vybrať a zvoliť v závislosti od toho, ktoré vyhlásenie je preňho 
relevantné 

 

Text vyhlásenia PPP 

 

(192) Vypĺňa žiadateľ – vyberie z možností v prípade, ak sú relevantné. 

Miesto podpisu Dátum podpisu Titul, meno a 

priezvisko 

štatutárneho orgánu 

Subjekt Podpis štatutárneho orgánu 

(193) Vypĺňa žiadateľ 
 
 
 

(194) Vypĺňa 
žiadateľ 
 
 

(195) Žiadateľ priradí 
oprávnené osoby 

(196) 
Automaticky 
vyplnené 

(197) Vypĺňa žiadateľ. Uvedie 
vlastnoručný podpis a/alebo 
kvalifikovaný elektronický 
podpis. 

 

16. Špecifické polia 
Špecifické polia definuje RO vo výzve v prípade, ak požaduje od žiadateľa vyplnenie ďalších informácií, ktoré nie sú uvedené 
vo vzore ŽoNFP. 
„Informácia o osobe, ktorá sa podieľala na vypracovaní projektu“ žiadateľ nahrá v časti „Spis“.  
(Polia bude vypĺňať žiadateľ podľa toho, koľko osôb/subjektov im pomáhalo pri vypracovaní ŽoNFP. Pokiaľ žiadateľovi nikto 
nepomáhal pri vypracovaní ŽoNFP, bude špecifické pole prázdne. Spravidla bude vyplnené len pole VYPRZoNFP1 - Osoba 1/ 
Subjekt 1, čo znamená, že žiadateľovi pomáhala jedna fyzická alebo jedna právnická osoba. Tieto špecifické polia sú textové 
polia, kde používateľ bude môcť vpísať text o dĺžke 400 znakov.) 
 

 

Názov špecifického 

poľa 

(198) Automaticky 
vyplnené 

Požadovaná 

hodnota 
(199) Žiadateľ zadá/zaškrtne požadovanú 
hodnotu na základe špecifikácie vo 
výzve. Opakuje sa za počet relevantných 
špecifických polí definovaných vo výzve 

 


