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A. Formálne náležitosti výzvy

V rámci výzvy RO pre IROP uplatňuje jednokolový 
proces výberu projektov:

• výzva je otvorená do vyčerpania alokácie

so zohľadnením územného prerozdelenia,

• schvaľovanie prebieha systémom hodnotiacich kôl,

• 3 mesačné intervaly.



A. Indikatívna výška finančných prostriedkov

Celková alokácia predstavuje sumu 69,45 mil. EUR (zdroj ERDF) z toho:

• menej rozvinutý región (MRR) – 64,7 mil. EUR (zdroj ERDF)

• viac rozvinutý región (VRR) - 4,75 mil. EUR (zdroj ERDF)

stanovená podľa územnej príslušnosti na základe Regionálnych
integrovaných územných stratégií nasledovne:

Samosprávny kraj
Alokácia na kraj

(zdroj EÚ)

Alokácia pre RIÚS

(zdroj EÚ)

Alokácia pre MFO

(zdroj EÚ)

Bratislavský 4 750 000 1 019 639 3 730 361

Trnavský 10 276 500 9 214 000 1 062 500

Nitriansky 13 030 000 11 755 000 1 275 000

Trenčiansky 6 400 000 5 400 000 1 000 000

Banskobystrický 7 400 000 6 500 000 900 000

Žilinský 5 521 770 5 521 770 0

Prešovský 13 000 000 13 000 000 0

Košický 9 071 200 5 525 000 3 546 200

SPOLU 69 449 470 57 935 409 11 514 061



A. Oprávnení žiadatelia

• v sociálnych službách:

o obec ako zriaďovateľ zariadenia (obec, mesto, mestská časť
mesta Košice, mestská časť Hlavného mesta SR Bratislavy ako
zriaďovateľ alebo zakladateľ zariadenia)

o právnická osoba zriadená obcou alebo založená obcou,

o samosprávny kraj,

o právnická osoba zriadená samosprávnym krajom alebo
založená samosprávnym krajom,

o neverejný poskytovateľ sociálnej služby - cirkev a
náboženská spoločnosť ako poskytovateľ sociálnej služby,
združenie ako poskytovateľ sociálnej služby (nadácia,
neinvestičný fond, nezisková organizácia, verejnoprávna
inštitúcia, združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.).



• v sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele:

o obec ako zriaďovateľ zariadenia (obec, mesto, mestská 
časť mesta Košice ako zriaďovateľ zariadenia, mesto 
Košice, mestská časť Hlavného mesta SR Bratislavy ako 
zriaďovateľ zariadenia, Hlavné mesto SR Bratislava, ako 
zriaďovateľ) 

o samosprávny kraj, 

o Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR,

o akreditované  neziskové organizácie poskytujúce 
všeobecne prospešné služby : nadácie, občianske 
združenia, cirkvi a náboženské spoločnosti a právnické 
osoby, ktoré odvodzujú svoju právnu subjektivitu od cirkví 
a náboženských spoločností , Slovenský Červený kríž.



A. Oprávnené aktivity

• rekonštrukcia, rozširovanie, a modernizácia vhodných 
stavebných objektov pre vytvorenie priestorových podmienok na 
poskytovanie a zabezpečenie komunitnej starostlivosti v súlade 
s princípmi deinštitucionalizácie;

• zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení 
sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 
kurately vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy 
komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu  zotrvania detí 
v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. opatrenia na podporu 
náhradného rodinného prostredia;



• investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení 
vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre 
terénne služby a výkonu opatrení SPODaSK v prirodzenom 
rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom 
prostredí;

• opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov.

A. Oprávnené aktivity



• v súlade s pravidlami stanovenými v Stratégii financovania EŠIF 

A. Financovanie projektu I.

Kategória 
regiónu

Žiadateľ

Príspevok zo zdrojov 
IROP

Spolufinan-
covanie zo 
zdrojov 
prijímateľa

Zdroje 
EÚ -EFRR

Štátny 
rozpočet 

Menej
rozvinutý
región

• organizácie štátnej správy (ÚPSVR SR) 85 % 15 % 0 %

• Obec/mesto/mestská časť ako 
zriaďovateľ zariadenia, právnická 
osoba zriadená/založená obcou,

• VÚC/právnická osoba 
zriadená/založená VÚC

• mimovládne organizácie / neziskové 
organizácie (cirkev, náboženská 
spoločnosť, zduženie)

85 % 10 % 5 %

• súkromný sektor – FO, PO ako 
neverejní poskytovatelia/zriaďovatelia 
sociálnej služby, akreditované FO, PO

85 % 5 % 10 %



A. Financovanie projektu II.

Kategória 
regiónu

Žiadateľ

Príspevok zo zdrojov 
IROP

Spolufinan-
covanie zo 
zdrojov 
prijímateľa

Zdroje 
EÚ -EFRR

Štátny 
rozpočet 

Viac
rozvinutý
región

• organizácie štátnej správy (ÚPSVR SR) 50% 50% 0 %

• Obec/mesto/mestská časť ako 
zriaďovateľ zariadenia, právnická 
osoba zriadená/založená obcou,

• VÚC/právnická osoba 
zriadená/založená VÚC

• mimovládne organizácie / neziskové 
organizácie (cirkev, náboženská 
spoločnosť, zduženie)

50 % 45% 5 %

• súkromný sektor – FO, PO ako 
neverejní poskytovatelia/zriaďovatelia 
sociálnej služby, akreditované FO, PO

50% 40 % 10 %



A. Miesto podania žiadostí o NFP

• Doručenie ŽoNFP na SO pre IROP - ak sa miesto realizácie projektu
nachádza

na území RIÚS samosprávneho kraja (okrem Banskobystrického 
samosprávneho kraja), žiadateľ predkladá dokumentáciu ŽoNFP
na príslušný samosprávny kraj.

• Doručenie ŽoNFP na RO pre IROP - ak sa miesto realizácie projektu 
nachádza:

na území RIÚS Banskobystrického samosprávneho kraja, 

na území IÚS mestskej funkčnej oblasti krajského mesta,

žiadateľom je VÚC, alebo jeho organizácie,



A. Proces konania ŽoNFP

• Konanie o ŽoNFP: 

administratívne overenie ŽoNFP

odborné hodnotenie a výber ŽoNFP

RO pre IROP vydá: rozhodnutie (do 35 pracovných dní od
konečného termínu uzavretia príslušného hodnotiaceho kola)

V prípade objektívnych dôvodov RO pre IROP požiada o výnimku
maximálnej dĺžky schvaľovacieho procesu.



A. Podmienky poskytnutia príspevku

Č. Podmienka oprávnenosti Popis podmienky oprávnenosti 

1 Právna forma Oprávnení žiadatelia:
- organizácie štátnej správy 
- VÚC a obec
- mimovládne organizácie/neziskové 

organizácie ...

2 Podmienka nebyť dlžníkom na daniach Žiadateľ nie je, resp. nesmie byť dlžníkom 
na daniach.

3 Podmienka nebyť dlžníkom poistného 
na zdravotnom poistení

Žiadateľ nie je resp. nesmie byť dlžníkom 
na zdravotnom poistení  

4 Podmienka nebyť dlžníkom na 
sociálnom poistení

Žiadateľ nie je resp. nesmie byť dlžníkom 
na sociálnom poistení.

5 Podmienka, že voči žiadateľovi nie je 
vedené konkurzné / reštrukturalizačné 
konanie, nie je v konkurze alebo v 
reštrukturalizácii

Voči žiadateľovi nesmie byť vedené 
konkurzné konanie, reštrukturalizačné 
konanie, nie je v konkurze ani 
v reštrukturalizácii.



Č. Podmienka oprávnenosti Popis podmienky oprávnenosti 

6 Podmienka, zákazu vedenia výkonu 
rozhodnutia voči žiadateľovi

Voči žiadateľovi nie je vedený výkon 
rozhodnutia.

7 Podmienka, že žiadateľ nie je podnikom 
v ťažkostiach

Žiadateľ nie je podnikom v ťažkostiach

8 Podmienka, že voči žiadateľovi sa 
nenárokuje vrátenie pomoci na základe 
rozhodnutia EK, ktorým bola pomoc 
označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú 
so spoločným trhom

Voči žiadateľovi sa nenárokuje vrátenie 
pomoci na základe rozhodnutia Európskej 
komisie, ktorým bola pomoc označená za 
neoprávnenú a nezlučiteľnú so spoločným 
trhom.

9 Podmienka finančnej spôsobilosti 
žiadateľa na spolufinancovania projektu

Žiadateľ musí byť finančne spôsobilý na 
spolufinancovanie projektu -preukázateľne 
zabezpečí spolufinancovanie projektu vo 
výške určenej vo výzve.

10 Podmienka, že žiadateľ má schválený 
program rozvoja a územnoplánovaciu 
dokumentáciu v súlade s ustanovením §
8 ods. 6 zákona o podpore regionálneho 
rozvoja

Žiadateľ, ktorý je subjektom územnej 
samosprávy, má schválený program 
rozvoja a príslušnú územnoplánovaciu 
dokumentáciu 



Č. Podmienka oprávnenosti Popis podmienky oprávnenosti 

11 Podmienka, že žiadateľ ani jeho štatutárny 
orgán, ani žiadny člen štatutárneho orgánu, 
ani prokurista/i, ani osoba splnomocnená 
zastupovať žiadateľa v konaní o ŽoNFP neboli 
právoplatne odsúdení za trestný čin korupcie, 
za trestný čin poškodzovania finančných 
záujmov Európskych Spoločenstiev, za trestný 
čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za 
trestný čin založenia, zosnovania a 
podporovania zločineckej skupiny, alebo za 
trestný čin machinácie pri verejnom 
obstarávaní a verejnej dražbe

Žiadateľ v konaní o ŽoNFP nemôže 
byť právoplatne odsúdení za 
niektorý z trestných činov

12 Podmienka, že žiadateľ, ktorým je právnická 
osoba, nemá právoplatným rozsudkom 
uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo 
subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a 
podporu poskytovanú z fondov EÚ, alebo 
trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní 
podľa osobitného predpisu

Žiadateľovi, ktorým je právnická 
osoba, nemôže byť právoplatným 
rozsudkom uložený trest zákazu 
prijímať dotácie alebo subvencie, 
trest zákazu prijímať pomoc a 
podporu poskytovanú z fondov EÚ 



Č. Podmienka oprávnenosti Popis podmienky oprávnenosti 

13 Podmienka oprávnenosti aktivít 
projektu

• Rekonštrukcia, rozširovanie,
modernizácia stavebných objektov

• Zriaďovanie a výstavba nových 
stavebných objektov

• Investovanie do materiálno-
technického vybavenia zariadení 
vrátane motorových vozidiel

• Opatrenia na zvýšenie energetickej 
hospodárnosti budov

14 Podmienka, že žiadateľ neukončil 
fyzickú realizáciu všetkých oprávnených 
hlavných aktivít projektu pred 
predložením ŽoNFP

Žiadateľ nesmie ukončiť fyzickú realizáciu 
všetkých oprávnených hlavných aktivít 
projektu pred predložením ŽoNFP, bez 
ohľadu na to, či žiadateľ uhradil všetky 
súvisiace platby.   



Č. Podmienka oprávnenosti Popis podmienky oprávnenosti 

15 Podmienka, že výdavky projektu sú 
oprávnené

Výdavky projektu musia byť preukázateľne 
oprávnené na financovanie z IROP, to 
znamená, že sú v súlade s podmienkami 
oprávnenosti výdavkov

16 Podmienka oprávnenosti výdavkov pre 
projekty generujúce príjem Metodické usmernenie RO pre IROP –

finančná analýza

17 Podmienka, že projekt je realizovaný na 
oprávnenom území

Územná oprávnenosť realizácie projektov 
je definovaná v súlade s podmienkami 
IROP na celé územie Slovenskej republiky. 

18 Podmienka splnenia hodnotiacich 
kritérií

Predkladaná ŽoNFP musí spĺňať 
kvalitatívnu úroveň definovanú 
prostredníctvom hodnotiacich kritérií. 



Č. Podmienka oprávnenosti Popis podmienky oprávnenosti 

19 Podmienka relevantného spôsobu 
financovania

Spôsob financovania jednotlivých 
projektov, t. j. predfinancovanie, 
refundácia, alebo kombinácia uvedených 
systémov, bude stanovený v zmluve o 
poskytnutí NFP

20 Podmienky týkajúce sa štátnej pomoci 
a vyplývajúce zo schém štátnej 
pomoci/pomoci de minimis

Predmetom skúmania a diskusie s 
Protimonopolným úradom

21 Podmienka neporušenia zákazu 
nelegálnej práce a nelegálneho 
zamestnávania

Žiadateľ preukazuje, že neporušil zákaz 
nelegálnej práce a nelegálneho 
zamestnávania za obdobie 5 rokov 
predchádzajúcich podaniu PZ/ŽoNFP.

22 Podmienka, že žiadateľ má 
vysporiadané majetkovo-právne vzťahy 
a povolenia na realizáciu aktivít 
projektu

Nehnuteľnosti (pozemky a stavby) a 
hnuteľné veci, musia byť vo výlučnom 
vlastníctve žiadateľa, alebo žiadateľ  k nim 
musí mať iné právo (napr. dlhodobý 
prenájom), 



Č. Podmienka oprávnenosti Popis podmienky oprávnenosti 

23 Podmienka oprávnenosti z hľadiska 
plnenia požiadaviek v oblasti 
posudzovania vplyvov na životné 
prostredie

Projekt, musí byť z hľadiska navrhovanej 
činnosti v súlade s požiadavkami v oblasti 
posudzovania vplyvov navrhovanej 
činnosti v súlade so zákonom o 
posudzovaní vplyvov

24 Podmienka oprávnenosti z hľadiska 
preukázania súladu s požiadavkami v 
oblasti dopadu plánov a projektov na 
územia sústavy NATURA 2000 

Projekt, ktorý z hľadiska svojich aktivít 
zasahuje do územia sústavy NATURA 2000, 
nesmie mať významný nepriaznivý vplyv 
na územia sústavy NATURA 2000.

25 Podmienka oprávnenosti z hľadiska 
súladu s horizontálnymi princípmi 

Projekt, ktorý je predmetom ŽoNFP musí 
byť v súlade s horizontálnymi princípmi 
udržateľný rozvoj, podpora rovnosti mužov 
a žien a nediskriminácia

26 Časová oprávnenosť realizácie projektu V rámci výzvy nie je stanovená maximálna 
ani minimálna dĺžka realizácie projektu, pri 
dodržaní časovej oprávnenosti výdavkov 
projektu



Č. Podmienka oprávnenosti Popis podmienky oprávnenosti 

27 Podmienka poskytnutia príspevku z 
hľadiska definovania merateľných 
ukazovateľov projektu

Výstupy, ktoré majú byť dosiahnuté 
realizáciou aktivít projektu musia byť 
kvantifikované prostredníctvom 
merateľných ukazovateľov

28 Podmienka zamedzenia duplicitného 
financovania

Žiadateľ na oprávnené výdavky v projekte 
nemôže súčasne žiadať ich financovanie 
z iných verejných zdrojov do času 
ukončenia konania o ŽoNFP.

29 Maximálna a minimálna výška 
príspevku

Minimálna výška a Maximálna výška 
pomoci resp. jednotkové ceny na 
vytvorené miesto predmetom diskusie

30 Podmienka podpory existujúcich 
zariadení sociálnych služieb 
evidovaných v registri poskytovateľov 
sociálnych služieb

Zariadenia zaregistrované v registri 
poskytovateľov sociálnych služieb na VÚC

31 Podmienka podpory existujúcich 
zariadení detských domovov a 
krízových stredísk

Predmetom podpory sú existujúce 
zariadenia s cieľom DI



Č. Podmienka oprávnenosti Popis podmienky oprávnenosti 

32 Podmienka predloženia 
Transformačného plánu zariadenia

Metodika prípravy
Služby metodického a koordinačného tímu 
DI vytvoreného NP MPSVR SR

33 Podmienka kapacitného zabezpečenia 
objektov sociálnych služieb spojených s 
bývaním a objektov SPODaSK
spojených s bývaním detí

Objekty sociálnych služieb spojených s 
bývaním – max. kapacita 6 miest/1 bytová 
jednotka a max. 2 bytové jednotky/1objekt
Objekty SPODaSK spojených s bývaním -
max. kapacita 10 miest/1bytová 
jednotka/1objekt (rodinný dom, byt)

34 Podmienka súladu projektov s 
národnými stratégiami, legislatívou v 
oblasti sociálnych služieb a SPODaSK a
transformačným plánom zariadenia

Žiadateľ v tejto súvislosti predkladá na 
Sekciu sociálnej a rodinnej politiky 
Transformačný plán, kópiu ŽoNFP, Opis 
projektu

35 Podmienka nenavyšovania kapacít
objektov podliehajúcich transformácií

V priebehu DI zariadení sociálnych služieb 
s celoročným pobytom sa nesmú prijímať 
noví klienti do pôvodných existujúcich 
objektov zariadení tak, aby sa dopĺňala 
alebo navyšovala kapacita.



Č. Podmienka oprávnenosti Popis podmienky oprávnenosti 

36 Podmienka preukázania, že žiadateľ 
projektov znížil kapacitu na mieste 
poskytovania sociálnej služby

Postupne a následne musí dôjsť k úplnému 
zrušeniu inštitucionálnych služieb 
starostlivosti, z čoho vyplýva, že žiadateľ 
nesmie znova napĺňať kapacity do 
pôvodných objektov zariadení. Žiadateľ 
preukazuje zníženie kapacity na mieste 
poskytovania sociálnej služby overenou 
kópiou registračnej karty do predloženia 
prvej následnej monitorovacej správy. 

37 Podmienka registrácie novej sociálnej 
služby
(Vznik novej sociálnej služby sa rozumie 
vznik zariadenia komunitnej
starostlivosti, terénne služby a sociálne 
služby v zariadeniach s denným 
a týždenným pobytom) 

V prípade, že súčasťou projektu je aj vznik 
novej sociálnej služby na komunitnej
úrovni, podporenej v rámci projektu, je 
žiadateľ povinný deklarovať doručenie 
výpisu z registra poskytovateľov sociálnych 
služieb príslušnému RO/SO pre IROP 
najneskôr do termínu predloženia prvej 
následnej monitorovacej správy projektu. 



Č. Podmienka oprávnenosti Popis podmienky oprávnenosti 

38 Podmienka akreditácie subjektu 
oprávneného na vykonávanie opatrení 
SPODaSK

Žiadateľ na overenie tejto skutočnosti 
predkladá najneskôr do termínu 
predloženia prvej následnej monitorovacej 
správy projektu rozhodnutie o akreditácií 
príslušnému RO/SO pre IROP (ak 
relevantné). 
Napr. zmena miesta výkonu opatrení



A. Zoznam oprávnených výdavkov

Trieda Oprávnené výdavky

013 – Softvér • nákup softvéru 
• modernizácia softvéru 

021 - Stavby • realizácia nových objektov
• rekonštrukcia a modernizácia budov 
• prístavby, nadstavby, stavebné úpravy 
• ako doplnková aktivita k stavebným úpravám budov: 

rekonštrukcia stavieb so zameraním na zvyšovanie energetickej 
hospodárnosti budov 

• stavebný dozor
• odborný autorský dohľad
• nákup stavieb
• prípravná a projektová dokumentácia



Trieda Oprávnené výdavky

022 – Samostatné 
hnuteľné veci
a súbory 
hnuteľných vecí

• nákup interiérového vybavenia zariadení 
• nákup výpočtovej techniky vrátane príslušenstva (napr. 

počítačové zostavy, externé disky, tlačiarne, notebooky) 
bezprostredne súvisiacej s implementáciou projektu, 

• nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadenia vrátane 
prvého zaškolenia obsluhy (ak relevantné) 

023 – Dopravné 
prostriedky

• nákup osobných automobilov

027 - Pozemky • nákup pozemkov nevyhnutných pre realizáciu projektu

112 - Zásoby • nákup interiérového vybavenia
• nákup výpočtovej techniky vrátane príslušenstva 
• nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadenia vrátane 

prvého zaškolenia obsluhy (ak relevantné) 
• nákup softvéru - obstaranie softvéru vrátane výdavkov na 

obstaranie licencií súvisiacich s používaním softvéru, ktorý 
žiadateľ/prijímateľ používa výlučne v súvislosti so sociálnou 
službou a službou SPOaSK). 



Trieda Oprávnené výdavky

518 – Ostatné 
služby

• všeobecné služby (len služby spojené so zabezpečením 
informovanosti a komunikácie – výroba a osadenie dočasného 
pútača a stálej tabule alebo plagátu),

• špeciálne služby - energetický audit, energetický certifikát.

521 – Mzdové 
výdavky

• len výdavky bezprostredne súvisiace s prípravou a riadením 
projektu (nepriame výdavky)

a. cena práce (hrubá mzda a zákonné odvody zamestnávateľa)
b. cena práce (odmeny za práce vykonané mimo  pracovného 

pomeru a zákonné odvodov zamestnávateľa)



B. Indikatívna výška finančných prostriedkov –
sociálne služby komunitného charakteru
Celková alokácia predstavuje sumu 70,8 mil. EUR (zdroj ERDF) z toho:

• menej rozvinutý región (MRR) – 66 mil. EUR (zdroj ERDF)

• viac rozvinutý región (VRR) - 4,8 mil. EUR (zdroj ERDF)

stanovená podľa územnej príslušnosti na základe Regionálnych
integrovaných územných stratégií nasledovne:

Samosprávny kraj
Alokácia na kraj

(zdroj EÚ)

Alokácia pre RIÚS

(zdroj EÚ)

Alokácia pre MFO

(zdroj EÚ)

Bratislavský 4 816 728,00 1 033 962,525 3 782 765,475

Trnavský 11 292 250,00 7 679 750,00 3 612 500,00

Nitriansky 9 845 000,00 5 845 000,00 4 000 000,00

Trenčiansky 4 700 000,00 2 200 000,00 2 500 000,00

Banskobystrický 6 700 000,00 4 900 000,00 1 800 000,00

Žilinský 10 675 422,00 9 202 950,00 1 472 472,00

Prešovský 14 739 272,00 11 489 722,00 3 249 550,00

Košický 8 094 725,00 1 020 000,00 7 074 725,00

SPOLU 70 863 397,00 43 371 384,53 27 492 012,48



B. Formálne náležitosti 

• uplatňuje sa dvojkolový proces výberu projektov,

• žiadateľ povinný prihlásiť sa do výzvy na predkladanie 
projektových zámerov. Následne, po získaní hodnotiacej správy 
projektového zámeru je oprávnený zúčastniť sa druhého kola 
procesu výberu projektov – výzvy na predkladanie ŽoNFP,

• výzva na predkladanie projektových zámerov – uzavretá výzva 
(dátum vyhlásenia a dátum uzavretia výzvy – 2 mesiace ),

• výzva na predkladanie ŽoNFP – otvorená výzva (dátum vyhlásenia 
výzvy, dátum uzavretia – do vyčerpania prostriedkov na výzvu), 
hodnotiace kolá – 3 mesiace

• rozsah spracovania PZ – čestné vyhlásenia, formulár PZ, opis 
projektu, stanovisko MPSVR SR (súlad s legislatívou a národnými 
stratégiami)



C. Harmonogram vyhlasovania výziev

• Podpora prechodu z inštitucionálnej formy na 
komunitnú – február 2017

• Podpora vzniku nových a existujúcich komunitných 
služieb  - február 2017

• Podpora zariadení sociálnej služby pre deti do 3 
rokov veku – predmetom rokovania s MPSVR SR



Ďakujem za pozornosť!

Elena Chrenková Kušnírová
oddelenie programovania

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 

Slovenskej republiky


