
 

 

 

FAQ  

 často kladené otázky  k výzve na predkladanie žiadostí o NFP zameranej na 
podporu ľudí bez domova pri zmene ich sociálnej situácie a pomoci ich 

začlenenia sa do spoločnosti,  

„Dostupné bývanie s prvkami housing first“,  

kód výzvy OP ĽZ DOP 2021/4.1.1/01. 

UPOZORNENIE: Venujte prosím pozornosť doplneným informáciám k otázke č.12 v sekcii 
Oprávnenosť výdavkov a tiež k otázke č. 29 v sekcii Otázky a odpovede z informačného seminára. 

 

Oprávnenosť žiadateľa 

1. V rámci výzvy nie sú oprávnené samosprávy, t. j. obce a mestá, resp. nimi zriadené 
rozpočtové/príspevkové organizácie? 
 

S podporou samospráv (miest a obci) sa nepočíta, nakoľko ide o  pilotnú výzvu s obmedzenou alokáciou 
finančných zdrojov. Jej účelom je overiť prístup „housing first“, t. j. poskytnúť pomoc pri hľadaní a 
udržaní si bývania (v prvom kroku, v ďalších krokoch pôjde o sociálnu prácu s klientom). Keďže 
vytváranie podmienok pre dostupnosť bývania občanov je originálnou kompetenciou miest a obcí,  
samosprávy by v porovnaní s neverejnými poskytovateľmi mali, ako vlastníci verejného bytového 
fondu, výhodu, ktorá by neverejných poskytovateľov znevýhodňovala, preto sme ako poskytovateľ 
pomoci rozhodli, že v rámci tejto výzvy budú podporení len neverejní poskytovatelia pomoci uvedení 
v prílohe č. 8 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, tzn.: 

• občianske združenia,  
• nadácie, 
• neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby a neziskové organizácie 
zriadené osobitným zákonom, 
• cirkevné organizácie, 
• záujmové združenie právnických osôb. 

Viď. aj v texte nižšie Otázky a odpovede z informačného seminára, otázka č. 6. 
 

2. Je v zmysle výzvy oprávnený žiadateľ, ktorý poskytuje ubytovanie a pomoc  ženách a ich 
deťom, na ktorých je páchané násilie? 

 
V tejto súvislosti je potrebné poukázať (v prípade zapojenia do výzvy) na dodržanie podmienok výzvy, 
predovšetkým podmienku č. 19 Podmienky dodržania pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci a 
vyplývajúcich zo schém štátnej pomoci/pomoci de minimis.  
Pre subjekt, ktorý predložil predmetnú otázku by pravdepodobne mohol vzniknúť problém 
s  transparentným, súťažným a nediskriminačným princípom výberu subjektov/prenajímateľov pre 



splnenie trhových podmienok obvyklej ceny na trh, pričom musí platiť, že prijímateľ nesme byť 
účastníkom tohto výberu.     

                                                   
Oprávnené aktivity stanovené touto výzvou nie sú poskytovaním štátnej pomoci a teda vo vzťahu k 
oprávneným aktivitám sa neuplatňujú pravidlá štátnej pomoci za splnenia nasledovných podmienok: 

Činnosti vykonávané v rámci oprávnených aktivít sú sociálnou službou na riešenie krízovej situácie a súvisia s 
výkonom činností spadajúcich pod konkrétne sociálnej služby regulované zákonom č. 448/2008 Z. z. 
o sociálnych službách, a to ako súbor intervencií/činností smerujúcich výlučne k zákonom vymedzenej cieľovej 
skupine (fyzickým osobám[1]), a so zachovaním zákonom danej bezodplatnosti[2]. 

Žiadateľ je povinný počas celej doby realizácie projektu dodržať striktne nehospodársku povahu a charakter 
oprávnených aktivít, a to minimálne aj povinnosťou vedenia oddeleného účtovníctva na konkrétnu 
podporovanú sociálnu službu. 

V prípade poskytovania príspevku na nájomné bývanie pre vylúčenie prvku ekonomickej výhody pre 
subjekty/prenajímateľov, musí byť zabezpečený  a uskutočnený transparentný, súťažný a nediskriminačný 
princíp výberu subjektov/prenajímateľov pre splnenie trhových podmienok obvyklej ceny na trhu pričom 
platí, že prijímateľ nesme byť účastníkom tohto výberu.                                                          

Ak žiadateľ/prijímateľ uvedené pravidlo poruší a nezachová striktne charakter svojho projektu, ktorý 
svojimi aktivitami nepredstavuje štátnu pomoc, nesie za svoje konanie plnú právnu zodpovednosť v 
súvislosti s porušením pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci. Žiadateľ/prijímateľ zároveň berie na vedomie, že 
rovnaké právne následky nastanú aj v prípade, ak v rámci jeho projektu dôjde k poskytnutiu, tzv. nepriamej 
štátnej pomoci alebo k poskytnutiu inej formy výhody, ktorá na základe Zmluvy o fungovaní EÚ znamená 
porušenie pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci. Žiadateľ/prijímateľ si je zároveň vedomý, že štátnou 
pomocou sa v tejto súvislosti rozumie každá pomoc v akejkoľvek forme, ktorú poskytuje na podnikanie alebo 
v súvislosti s ním poskytovateľ priamo alebo nepriamo z prostriedkov štátneho rozpočtu, zo svojho rozpočtu 
alebo z vlastných zdrojov podniku, pričom však nezáleží na právnej forme žiadateľa/prijímateľa a spôsobe jeho 
financovania. 

 
3. V prípade, že je žiadateľom o NFP účelové zariadenie cirkví a náboženských spoločností 

(charita), musí mať na VÚC zaregistrovanú sociálnu službu Podpora samostatného bývania 
alebo postačuje zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb? 

 
Výzva nevyžaduje mať zaregistrovanú službu Podpora samostatného bývania. V súlade s podmienkou 
poskytnutia príspevku č. 12 postačuje, ak je žiadateľ  registrovaným poskytovateľom sociálnych služieb 
v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. Zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 
Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov okrem sociálnych 
služieb podľa §31-33, §42-47, §54-56, §58-60, alebo mať udelenú akreditáciu na odbornú činnosť 
špecializované sociálne poradenstvo v súlade s § 88 tohto zákona. 
Zároveň upozorňujeme, že žiadateľ musí mať preukázateľnú skúsenosť s prácou s cieľovou skupinou 
aspoň 1 rok. 
 

4. V prípade, že bude žiadateľom o NFP občianske združenie zriadené obcou, ktoré nemá 
dostatočne dlhú skúsenosť s poskytovaním sociálnych služieb (splnenie podmienky 12 – 
osobitné podmienky oprávnenosti žiadateľa), môže uvádzať skúsenosti s prácou s cieľovou 
skupinou resp. poskytovaním sociálnych služieb, ktoré sú poskytované obcou? Môže 
občianske združenie podať žiadosť o NFP aj v prípade, ak by ku dňu podania žiadosti ešte 
nebolo registrovaným poskytovateľom služieb? 
 

                                                           
[1] podľa § 2 ods. 2 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách 
[2] podľa §72 ods. (6) zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách 



Oprávneným žiadateľom tejto výzvy môže byť občianske združenie, nadácia, nezisková organizácia 
poskytujúce všeobecne prospešné služby a neziskové organizácia zriadená osobitným zákonom, 
cirkevná organizácia alebo záujmové združenie právnických osôb. Všetky podmienky oprávnenosti 
žiadateľa v časti 2.1 sa vzťahujú k týmto typom žiadateľa. Nie je možné preukazovať podmienku 
oprávnenosti 2.1 - 12 skúsenosťami zriaďovateľa, ak ich samotný žiadateľ nespĺňa (nemá preukázanú 
skúsenosť s prácou s cieľovou skupinou aspoň 1 rok, nie je v čase podania žiadosti 
registrovaným poskytovateľom sociálnych služieb v zmysle Zákona č. 448/2008 Z. z.). 
 

5. Otázka splnenia podmienky poskytnutia príspevku č. 9 výzvy Dostupné bývanie s prvkami 
housing first – výpis z registra trestov. 
 

S cieľom preverenia splnenia tejto podmienky odporúčame žiadateľom predložiť okrem čestného 
vyhlásenia (v súlade so znením výzvy) aj prílohu výzvy č. 1-2 „Súhlas pre poskytnutie výpisu z registra 
trestov“. Nepredloženie tohto súhlasu spôsobí predĺženie procesu schvaľovania žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok z dôvodu nutnosti aplikovať výzvu na doplnenie chýbajúcich náležitostí.  

Poskytovateľ je v konaní o žiadosti povinný overiť všetky podmienky poskytnutia príspevku a preto je 
udelenie predmetného súhlasu nevyhnutnou podmienkou, aby poskytovateľ v zmysle zákona č. 
330/2007 Z. z. v spojitosti s § 47a zákona o príspevku z EŠIF mohol overiť túto podmienku poskytnutia 
príspevku prostredníctvom ITMS2014+.  

Aj naďalej platí, že pokiaľ nebude možné overiť túto podmienku poskytnutia príspevku 
prostredníctvom ITMS2014+, žiadateľ je povinný podľa § 1 zákona proti byrokracii predložiť výpis z 
registra trestov nie starší ako 30 kalendárnych dní ku dňu predloženia ŽoNFP. O tejto skutočnosti bude 
žiadateľ v aktuálnom čase informovaný.  

 

Oprávnenosť cieľových skupín 

 

1. Ak by sme sa v rámci výzvy zamerali na  cieľovú skupinu obete domáceho a rodovo 
podmieneného násilia - ženy a ich deti, bolo by to v súlade s podmienkou č. 20. Podmienka v 
súlade s HP – (výberom osôb cieľovej skupiny a realizáciou oprávnených aktivít nesmie 
dochádzať k diskriminácii na základe rodu alebo príslušnosti k akejkoľvek znevýhodnenej 
skupine osôb alebo k znevýhodneným podmienkam pre akúkoľvek skupinu osôb, a to 
zohľadnením špecifických potrieb cieľovej skupiny (napr. v oblasti prístupnosti pre osoby so 
zdravotným postihnutím)? 

Výber cieľovej skupiny  - obete domáceho a rodovo podmieneného násilia - ženy a ich deti je v súlade 
s výzvou, keďže je to v súlade s nastavením cieľovej skupiny vo výzve, avšak treba zdôrazniť, že ak by 
sa chcel do projektu zapojiť aj muž na ktorom je páchané násilie (a jeho deťoch), nemôže mu byť 
odmietnutá pomoc, pretože takýto postup by bol už diskriminačný. 

 
2. Žiadateľ plánuje vytvorenie 2 pracovných miest (sociálny pracovník), ktorí by pracovali s 

ľuďmi žijúcimi v nevhodných podmienkach (najmä obyvatelia MRK, ktorí žijú v chatrčiach). 
Poskytovanie služby by spočívalo v poradenskej činnosti týmto ľuďom s cieľom zlepšiť ich 
životnú situáciu. Sú obyvatelia MRK , ktorí žijú v chatrčiach oprávnenou cieľovou skupinou? 
  

Cieľom výzvy je poskytnúť ľuďom bez domova nájomné bývanie s podporou sociálneho poradenstva, 
prípadne ďalšej odbornej pomoci (napr. právna, psychologická, atď.) a eliminovať tak problémové 
oblasti súvisiace s bývaním. Cieľom dostupného nájomného bývania s prvkami housing first je 
sprostredkovať štandardné, cenovo dostupné, udržateľné a samostatné ubytovanie vybranej cieľovej 



skupine za podpory sociálnej práce, ako preventívneho opatrenia na ochranu zdravia a života ľudí, ktorí 
nemajú alebo stratili prístup k vlastnému bývaniu.  Projekt by preto mal byť zameraný na takú  cieľovú 
skupinu, ktorá je v súlade s podmienkami v časti 2.2 a 2.3 výzvy a je v súlade s cieľom výzvy (cieľom 
projektu by malo byť  poskytnúť tejto cieľovej skupine nájomné bývanie s podporou sociálneho 
poradenstva, prípadne ďalšej odbornej pomoci - dôraz sa pritom kladie na poskytnutie nájomného 
bývania). Zároveň upozorňujeme, že do merateľného ukazovateľa P0274 sa započítajú len účastníci 
projektu, pre ktorých bude vyplnená karta účastníka projektu a zároveň, ktorí si udržia bývanie min. 
1 kalendárny mesiac a dostanú príspevok na nájomné z projektu. 
 

3. Je potrebné preukazovať, že klient s ktorým pracujeme je naozaj cieľovou skupinou 
projektu? Čím sa to preukazuje? 

 
Výzva svojím nastavením vzhľadom na podmienky oprávnenosti žiadateľa (obzvlášť podmienku 
poskytnutia príspevku č. 12) zabezpečuje zameranie projektov na danú cieľovú skupinu. Vzhľadom na 
špecifické a rôznorodé postavenie osôb CS/užívateľov a snahu vyhnúť sa spoločenskej stigmatizácii 
týchto osôb nie je možné, aby prijímateľ projektu dokladoval úradnými záznamami, že tieto osoby 
spĺňajú podmienky stanovené zákonom alebo, že sú ohrozené diskrimináciou, chudobou alebo 
sociálnym vylúčením. Prijímateľ projektu by však mal viesť prehľadne a jednotne spisovú 
dokumentáciu užívateľov a v rámci nej zaznamenávané použité postupy, metódy, techniky práce, a 
hlavne zdroje vzniku nepriaznivej situácie užívateľov a popis životnej (sociálnej) situácie užívateľa pred 
vstupom do projektu.   

 

Oprávnenosť miesta realizácie projektu 

  

1. Ak žiadateľ sídli v menej rozvinutom regióne, tak môže pomáhať iba ľuďom z menej 
rozvinutého regiónu podľa trvalého bydliska? Je rozhodujúce miesto poskytovania služby?  

Žiadateľ je povinný realizovať aktivity projektu výlučne v prospech oprávneného územia. Pre realizáciu 
projektu je oprávneným územím menej aj viac rozvinutý región, pričom pri posudzovaní územnej 
oprávnenosti je dôležité sídlo žiadateľa. Miesto poskytovania služieb nie je pre určenie územnej 
oprávnenosti rozhodujúce.   

Miesto realizácie sa teda určí podľa sídla žiadateľa a aktivity sa musia vykonávať v prospech 
oprávneného územia (aj v prípade, že sa vykonávajú mimo toto územie, čo formulácia podmienky 
nevylučuje). Miesto trvalého bydliska účastníkov nemá vplyv na územnú oprávnenosť. 

Príklady: 

Žiadateľ má sídlo v Bratislave - projekt sa realizuje v rozvinutejšom regióne, aj aktivity realizované mimo 
BSK sú realizované v prospech BSK. 

Žiadateľ má sídlo v menej rozvinutom regióne - projekt sa celý realizuje v menej rozvinutých regiónoch,  
ak by sa aktivity realizovali v BSK, realizujú sa v prospech menej rozvinutého regiónu. 

Menej rozvinuté regióny sú všetky kraje okrem Bratislavského kraja (Bratislavský kraj člení na 8 
okresov: Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III, Bratislava IV, Bratislava V, Malacky, Pezinok a Senec.)  

Viď. aj v texte nižšie Otázky a odpovede z informačného seminára, otázka č. 16 a č. 28. 

 
 



Oprávnenosť výdavkov 
  

  
1. V prípade, ak v jednom byte ubytujeme štyri rôzne osoby, príspevok na nájomné má byť 

vyplatený len jednému z nich - môže byť tejto osobe vyplatený príspevok za celý byt, tzn. za 
všetky osoby? 

  
Pri príprave výzvy a pri konzultácii s vybranými mimovládnymi organizáciami bola cieľom výzvy 
podpora jednotlivcov a párov, príp. rodiny s deťmi. Prvok housing first by mal zabezpečiť, aby 
podporená osoba získala súkromie, pocit bezpečia a aby s ňou pracoval sociálny pracovník, ktorý by 
pomohol zmeniť jej život - namiesto vylúčenia začlenenie do spoločnosti. Na základe uvedeného 
žiadame neubytovávať viac osôb v jednom byte, ak nejde o rodinu s deťmi alebo pár.  
V neposlednom rade je potrebné venovať pozornosť aj tomu, s kým bude zmluva o nájme bytu 
uzatvorená  - tá osoba bude mať nárok na príspevok. Ako je uvedené vo výzve, táto osoba splnomocní 
žiadateľa/organizáciu, ktorý bude realizovať projekt, aby za ňu uhradil dohodnutú časť nájomného. 
 
  

2. Je určená maximálna výška hrubej hodinovej odmeny pre riadiaci tím – Stĺpec G v rozpočte? 
  
Riadenie projektu nie je možné hradiť z priamych personálnych výdavkov projektu (skupiny výdavkov 
521), keďže nie je zaradené medzi podporované pracovné pozície uvedené v podmienke poskytnutia 
príspevku č. 24. 
  
  

3. Aké uzatvorenie pracovného pomeru sa odporúča pri kombinácii sociálny pracovník + 
psychológ? 

  
V zmysle podmienky poskytnutia príspevku č. 24 môže jeden pracovník pracovať aj na kumulovaných 
pozíciách, v takomto prípade je potrebné dohodnúť niekoľko pracovných pomerov na činnosti 
spočívajúce v prácach iného druhu podľa  § 50 Zákonníka práce. 
Je to z toho dôvodu, že je možné dohodnúť rôznu mzdu pre rôzne pozície.   

 
 
4. Uzatvorenie dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru na pozíciu 

supervízor a psychológ sa zahŕňajú do počtu úväzkov projektu? Ovplyvní to princíp 1 celého 
úväzku na 2 klientov? 

Pre stanovenie rozsahu úväzku sa uplatňuje pravidlo, že za polovičný pracovný úväzok sa považuje 
rozsah 4 hod. za deň a celý pracovný úväzok rozsah 8 hod. za deň bez ohľadu na právny titul výkonu 
práce. Od rozsahu 8 hodín za deň sa teda odvodia aj čiastkové úväzky. 

 

5. Aký spôsobom sa bude vykazovať princíp 1 celého úväzku na 2 klientov v prípade,  že na 
projekt trvajúci 24 mesiacov zamestnáme v polovici projektu na celý úväzok nového člena 
tímu? Bude sa v tom prípade počítať jeho úväzok na celé trvanie projektu ako polovičný, 
alebo ako celý úväzok?  Úväzky sa rozpočítavajú na celé trvanie projektu a vtedy majú 
dosiahnuť max 1 celý úväzok na 2 klientov (a teda v jednom momente môže byť projektový 
tím aj väčší ako 1 celý úväzok na 2 klientov) alebo v každom momente projektu má tím mať 
maximálne taký počet celých úväzok, aký je plánovaný konečný počet klientov projektu? 



V podmienke poskytnutia príspevku č. 24 je uvedené pravidlo „Dodržanie predmetnej podmienky (max. 
0,5 úväzku na 1 klienta) bude zo strany poskytovateľa overované pred preplatením záverečnej žiadosti 
o platbu, aby bolo možné zo strany poskytovateľa v rámci tejto žiadosti o platbu zohľadniť prípadné 
korekcie.“. To znamená, že zamestnanie osoby v priebehu realizácie projektu sa bude zarátavať za 
účelom kontroly pravidla od momentu uzavretia právneho titulu na výkon práce a bude sa posudzovať 
vo vzťahu k naplneniu merateľného ukazovateľa P0274 Počet osôb, ktoré využili nové, inovatívne služby 
alebo opatrenia na vykonávanie služieb sociálneho začlenenia podľa prílohy č. 3 výzvy.  

K prekročeniu úväzkov v jednom momente môže dôjsť.  Prijímateľ vykazuje počet úväzkov na mesačnej 
báze, pričom podstatný je mesačný priemer pred preplatením záverečnej žiadosti o platbu, ktorý sa 
určuje vydelením počtov úväzkov za mesiac a počtom mesiacov realizácie projektu. 

 

6. Môžeme na projekte zamestnať asistenta sociálneho pracovníka, ktorého kvalifikačné 
predpoklady sú podľa zákona č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon 
niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny na úrovni VŠ I. stupňa? Môže 
byť sociálny pracovník s príslušným vzdelaním garantom pre ďalšieho pracovníka s nižším, 
resp. s iným vzdelaním než sociálna práca? Je potrebné mať pri predložení projektu 
vytvorenú personálnu maticu osôb pracujúcich na projekte alebo je možné robiť výberové 
konania na pozície v prípade schválenia projektu? 

V podmienke poskytnutia príspevku č. 24, sú v tabuľke uvedené podporované pozície spolu s 
kvalifikačnými kritériami/požiadavkou na dosiahnutý stupeň vzdelania. Pozícia asistenta sociálneho 
pracovníka nie je medzi podporovanými pozíciami. Pri predkladaní žiadosti o NFP nie je potrebné 
predložiť personálnu maticu s konkrétnymi osobami. 

 

7. Na základe podmienky poskytnutia príspevku č. 24, v prípade zamestnania napr. jedného 
sociálneho pracovníka, jedného psychológa, jedného peer pracovníka, tzn. troch 
pracovníkov na celý úväzok, na každého z týchto pracovníkov musia pripadať najmenej dvaja 
klienti alebo sa podmienka merateľných ukazovateľov a ich vykazovania a podmienky max. 
0,5 úväzku na 1 klienta vzťahuje iba na sociálnych pracovníkov? Znamenalo by to na tomto 
príklade, že máme počítať spôsobom: 3 pracovníci x 2 klienti alebo spôsobom 1 sociálny 
pracovník x 2 klienti? 
 

V podmienke poskytnutia príspevku č. 24 výzvy sa uvádza "...súčet pracovných úväzkov alebo 
ekvivalentu v počte dohodnutých hodín bude na 1 klienta maximálne vo výške zodpovedajúcej 
0,5 pracovného úväzku spolu na všetky pozície počas realizácie projektu.". Toto pravidlo platí 
pre všetky pracovné pozície bez výnimky. 
 

 
8. Na základe podmienky poskytnutia príspevku č. 24 - ide o obmedzenie počtu úväzkov a nie 

o obmedzenie počtu klientov? Znamená to, že na jeden celý pracovný úväzok musia 
pripadať najmenej dvaja klienti? Môžu napr. 4 sociálni pracovníci pracovať s 9 klientmi?   
 

Obmedzenie sa týka len maximálneho počtu úväzkov vzhľadom na počet klientov. Maximálny počet 
klientov nie je obmedzený počtom pracovných úväzkov.  

 



9. Pri podmienke poskytnutia príspevku č. 24 sú určené maximálne výšky príspevku len na 1-
izbové a 2-izbové byty. Je príspevok oprávneným výdavkom aj v prípade garzónky alebo 1,5 
izbového bytu? 
 

Oprávnené sú príspevky na nájom v minimálne jednoizbových bytoch. Ak je byt definovaný ako 
garsónka, tak nie je oprávnený, keďže preň nie je stanovený cenový limit.  Ak je počet izieb od 1 do 2 
(napr. 1,5) tak platí limit pre jednoizbové byty stanovený v tabuľke, v podmienke poskytnutia príspevku 
č. 24.   

 

10. Čo znamená zjednodušené vykazovanie a to, že výdavky hradené z paušálnej sadzby sa 
nepreukazujú? 

Zjednodušené vykazovanie výdavkov (ZVV) je špecifickou formou vykazovania výdavkov, v rámci ktorej 
sa nepreukazujú skutočne vynaložené výdavky projektu pre riadiaci orgán, ale ich výška je stanovená 
vopred,  t. j. ešte pred začiatkom realizácie projektu (v prípade tejto výzvy výškou paušálnej sadzby).  

V prípade paušálnej sadzby (skupina výdavkov 903), ktorá je oprávnená podľa tejto výzvy, ide o spôsob 
ZVV, kde sa výška paušálnej sadzby vypočítava ako 40% z priamych personálnych výdavkov (skupina 
výdavkov 521, ktorá zahŕňa náklady na zamestnancov v rámci podporovaných pracovných pozícií) 
a pokrýva všetky ostatné výdavky okrem príspevkov vyplatených účastníkom (skupina výdavkov 352 – 
ide o príspevky na nájom vyplatené účastníkom projektu).  

„Všetky ostatné výdavky“ zahŕňajú ostatné priame výdavky (okrem priamych výdavkov na 
zamestnancov a príspevkov vyplatených účastníkom) a nepriame výdavky projektu. Výdavky skutočne 
vynaložené prijímateľom hradené z predmetnej paušálnej sadzby (ani ďalšie skutočnosti s týmito 
výdavkami spojené ako napr. účtovanie výdavkov, VO a pod.) nie sú počas, ani po skončení 
implementácie projektov predmetom kontroly orgánov zapojených do implementácie EŠIF. To 
znamená, že prijímateľ nepredkladá na kontrolu poskytovateľovi (ani prípadnému auditu) skutočne 
vynaložené výdavky hradené z paušálnej sadzby a žiadnym spôsobom im nepreukazuje uvedené 
výdavky. Predmetom kontroly je však základňa, z ktorej boli výdavky vypočítané (priame personálne 
výdavky) a správnosť výpočtu. V prípade výskytu neoprávnených výdavkov v základni bude 
neoprávnená aj časť paušálnej sadzby, ktorá z nich bola vypočítaná. Oprávnenosť paušálnej sadzby je 
teda podmienená oprávnenosťou základne a matematickou správnosťou výpočtu výdavkov podľa 
paušálnej sadzby.  

Príklad uplatnenia: 

Prijímateľ má vo svojom projekte spôsob financovania zálohovými platbami. Po prijatí zálohovej platby 
financuje svoj projekt z nej. V súlade so svojím rozpočtom a prebiehajúcimi aktivitami predloží žiadosť 
o zúčtovanie zálohovej platby (ŽoP) v takomto zložení: 

Skupina výdavkov/podpoložka  Účtovné doklady a podporná 
dokumentácia (áno/nie) 

Suma 

521/mzdové výdavky – sociálny 
pracovník, psychológ, 
supervízor 

áno  1000 eur 

903/ paušálna sadzba na 
ostatné výdavky 

Nie 400 eur (vypočítané ako 40% 
z 1000 eur) 

352/ príspevok na nájomné Áno 500 eur 

spolu  1900 eur 

Viď. aj v texte nižšie Otázky a odpovede z informačného seminára, otázka č. 14. 
 



11. Ako je potrebné definovať výdavky v rozpočte projektu na poskytnutie príspevku na 
nájomné pre (BA kraj) a menej rozvinutý (KE a PO kraj súčasne) región? 

 
Keďže všetky výdavky budú spadať do jedného regiónu nie je potrebné ich rozdeľovať podľa miesta. 
Pokiaľ tak ale chcete urobiť, máte možnosť použiť riadok podpoložky pri tvorení rozpočtu ŽoNFP v 
ITMS2014+ a zvlášť, vlastným názvom označiť príspevky na nájom v BA a v menej rozvinutom regióne.  
 
 

12. Sú paušálne výdavky (40%) povinnou súčasťou rozpočtu ak ich nepotrebujeme, tak ich 
nemusíme čerpať a uvádzať do rozpočtu? Je to obligatórnou súčasťou rozpočtu alebo vôbec 
nemusí byť? Ako bude posudzovaná ŽoNFP v prípade stanovenia paušálnych výdavkov na 
0%? 

 

Táto  časť  rozpočtu  nie  je  povinná ak výška žiadaného NFP je vyššia ako 100 000 eur.  Pre projekty, v 

ktorých je výška žiadaného NFP nižšia alebo rovná 100 000 eur je použitie paušálnej sadzby povinné. 

Pokiaľ  chce  prijímateľ  hradiť  všetky  ostatné  výdavky z projektu, z vlastných zdrojov má tú možnosť. 

Nie je možné uplatniť paušálnu sadzbu vo výške 0%, ale je možné si túto paušálnu sadzbu nezaradiť do 

rozpočtu projektu. Skupinu výdavkov 903 v takom prípade nezaradíte do rozpočtu ŽoNFP v ITMS2014+ 

a v prílohe č. 7 výzvy predmetný riadok vymažete. 

Viď. aj v texte nižšie Otázky a odpovede z informačného seminára, otázka č. 29 

 
13. Pri podpore v bývaní je nevyhnutná aj časová flexibilita pracovníka. Situácie, ktoré je 

potrebné riešiť sa nevyhýbajú ani víkendom, či večerom. Ako sa bude vykazovať takýto 
pracovný čas? Budú k dispozícii také pracovné výkazy, ktoré budú reflektovať na predmetnú 
skutočnosť? 
 

V súčasnosti sa pripravuje príručka pre prijímateľa pre dopytovo-orientované projekty. Prílohou 
uvedenej príručky bude pracovný výkaz v editovateľnej podobe, do ktorej je možné zaevidovať aj výkon 
práce cez víkend. Avšak dovoľujeme si upozorniť na to, že maximálna výška mzdy je stanovená vo výzve 
pri podmienke poskytnutia príspevku č. 24.  
  

14. Je  možné príspevok na bývanie pre klienta ukončiť skôr, aj keď naďalej býva v tom byte, 
ale  dokáže si už zabezpečiť a hradiť bývanie sám a začať príspevok hradiť  inému klientovi 
možno aj nad rámec merateľných ukazovateľov? 

 

Výzva nestanovuje ako dlho má byť príspevok vyplácaný, upozorňujeme  však na zmluvu o nájme, ktorá 
obsahuje ako prílohu splnomocnenie, na základe ktorého prijímateľ  vypláca časť príspevku na 
nájomné, v takomto prípade je potrebné upraviť  aj zmluvný záväzok. Na to, aby bolo možné  osobu 
započítať do merateľného ukazovateľa je potrebné, aby mu bol príspevok vyplatený aspoň jeden 
mesiac. Všetky takéto  osoby by mali byť započítané do ukazovateľa (aj keď táto hodnota 
prevýši  cieľovú hodnotu zvolenú na začiatku). Dôvod navýšenia ukazovateľa  uvedie prijímateľ 
v monitorovacej správe.  
 

15. Na spolufinancovanie vo výške 5% z celkových plánovaných výdavkov možno započítať aj 
prácu dobrovoľníkov, hmotný majetok alebo musí ísť o krytie finančnými prostriedkami? 

 
Výzva umožňuje len spolufinancovanie vlastnými zdrojmi prijímateľa vo forme finančných 
prostriedkov. 
 



16. Na aký dlhý čas môže byť uzavretá zmluva o nájme s účastníkom projektu, resp. aký dlhý čas 
môže účastník v byte bývať, keďže sa jedná o housing first? 

 
Výzva nestanovuje osobitné pravidlá pre maximálnu dĺžku nájmu. 

 
 
17. Môžu odborní zamestnanci v projekte pracovať s cieľovou skupinou ešte pred tým, ako bude 

s klientmi podpísaná nájomná zmluva? Budú v takom prípade mzdové výdavky odborných 
zamestnancov oprávnené?  

 
Áno, uvedené činnosti sú oprávnenými aktivitami projektu v zmysle podmienky poskytnutia príspevku 
č. 15 výzvy. 
 

18. Môže súčasný zamestnanec organizácie prejsť na pracovný pomer do projektu a zároveň 
vykonávať aj iné pracovné činnosti pre organizáciu na dohodu o vykonaní práce? 

 
Vo výzve je stanovený nasledovný zákaz kumulácie úväzkov „Nie je dovolené, aby zamestnanec v rámci 
projektu mal uzatvorených viac dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a taktiež 
aby zamestnanec pracoval na projekte na základe pracovnej zmluvy a zároveň na základe dohody 
o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.“. 
  
Podľa § 223 ods. 1 Zákonníka práce zamestnávateľ môže na plnenie svojich úloh alebo na zabezpečenie 
svojich potrieb výnimočne uzatvárať s fyzickými osobami dohody o prácach vykonávaných mimo 
pracovného pomeru. Pokiaľ ide o dohodu o vykonaní práce, podľa § 226 ods. 1 Zákonníka práce 
dohodu o vykonaní práce zamestnávateľ môže uzatvoriť s fyzickou osobou, ak rozsah práce (pracovnej 
úlohy), na ktorý sa táto dohoda uzatvára, nepresahuje 350 hodín v kalendárnom roku. V prípade 
dohody o vykonaní práce ide o prácu, ktorá je vymedzená výsledkom individuálne a konkrétne, je 
stanovený jeden výsledok, nejde o opakovane vykonávanú činnosť.  
  
K uzatvoreniu pracovného pomeru a zároveň aj o dohody o vykonaní práce s tým istým zamestnancom 
môže dôjsť iba za predpokladu dodržania vyššie uvedených zákonných ustanovení. Zároveň si 
dovoľujeme upozorniť na povinnosť dodržiavania neprekrývania sa pracovného času a na pravidlá 
oprávnenosti personálnych výdavkov. V prípade osobných výdavkov je nevyhnutné, aby prijímateľ 
rešpektoval odmeňovanie jednotlivých pracovných pozícií (pracovný pomer alebo dohody o prácach 
vykonávaných mimo pracovného pomeru) s ohľadom na jeho predchádzajúcu mzdovú politiku, t. j. nie 
je možné akceptovať navýšenie iba z dôvodu, že práce vykonávané na projekte sú financované z 
prostriedkov EŠIF (napr. rozdielne sadzby odmeňovania za práce vykonávané mimo aktivít projektu a 
za zhodné alebo obdobné práce vykonávané na aktivitách projektu financovaných z prostriedkov EŠIF). 

  

 
 

Merateľné ukazovatele 

 

1. Rodina sa na účely merateľných ukazovateľov a pracovných úväzkov považuje za jedného 
klienta alebo sa každý člen rodiny považuje za jedného klienta? 
 



Rodina sa považuje za jedného klienta. Keďže príspevok na nájomné bude vyplatený len jednému z 
členov rodiny, tak len tohto člena bude možné započítať do merateľného ukazovateľa P0274 a od toho 
sa zároveň stanovuje počet oprávnených pracovných úväzkov zamestnancov prijímateľa. 
 

2. Môžu pracovníci v pracovných výkazoch vykazovať aj prácu a podporu klientov v bývaní, 
ktorí nemajú kartu klienta a nepoberajú z projektu príspevok na bývanie? Ako sa bude 
vykazovať práca s takýmto klientom? Čo ak klientov bez karty účastníka bude aj viac ako 
klientov s kartou?  
 

Cieľom výzvy je poskytnúť ľuďom bez domova nájomné bývanie s podporou sociálneho poradenstva, 
prípadne ďalšej odbornej pomoci (napr. právna, psychologická, atď.) a eliminovať tak problémové 
oblasti súvisiace s bývaním. Výzva nie je zameraná na poskytovanie len sociálneho poradenstva bez 
poskytnutia nájomného bývania ľuďom bez domova. Takáto aktivita je oprávnená avšak nemala by 
prevažovať nad aktivitami smerujúcimi k zabezpečeniu bývania. V rámci projektu je možné pracovať aj 
s klientmi, ktorí sa nezapočítavajú do merateľného ukazovateľa (lebo im nie je poskytovaný príspevok 
na bývanie). Prácu s takýmito klientmi zamestnanci zaznamenajú v pracovnom výkaze a prijímateľ 
o tom podá správu v monitorovacej správe alebo doplňujúcich monitorovacích údajoch k žiadosti 
o platbu. Upozorňujeme však, že počet pracovných úväzkov zamestnancov prijímateľa sa určuje na 
základe hodnoty merateľného ukazovateľa P0274. V súčasnosti sa implementujú aj iné projekty 
prostredníctvom ktorých sa poskytuje sociálne poradenstvo, ak je to možné odporúčame teda prácu 
s takýmito klientami financovať v rámci týchto projektov a v rámci výzvy Dostupné bývanie s prvkami 
housing first sa zamerať hlavne na klientov, ktorí potrebujú bývanie. 

  
 

 

Otázky a odpovede z informačného seminára 
 
 

1. Čo sa rozumie pod merateľným ukazovateľom P0509 – počet vypracovaných nových, 
inovatívnych opatrení, systémových opatrení? Aké nové inovatívne opatrenia by mal 
žiadateľ v tomto smere vypracovať? 

 
V tejto výzve chceme pilotne overiť  prvok housing first. Za inovatívne opatrenie sa považuje 
poskytnutie  bývania osobe z cieľovej skupiny a  ďalšia práca s ňou za účelom sociálneho začlenia.  
Cieľová hodnota ukazovateľa by malo byť číslo jedna. K tejto problematike odporúčame pozrieť si 
Prílohu č. 3 výzvy ako aj  Výklad k Žiadosti o NFP, ktorý je prílohou Príručky pre žiadateľa. 
 

2. Pri merateľnom ukazovateli  P0504 - počet vykonávateľov služieb a opatrení na účely 
sociálneho začleňovania  ide o jeden subjekt, ktorý je žiadateľom alebo sa tu zarátajú aj 
počty zariadení, ktoré organizácia prevádzkuje, a v ktorých sú služby klientom poskytované? 

 
Áno, cieľová hodnota je jedna a vykonávateľom služieb a opatrení na účely sociálneho začleňovania je 
žiadateľ. Všeobecne ukazovatele P0504 a P0509 budú mať cieľovú hodnotu jedna. Merateľný 
ukazovateľ P0274, ktorý sa týka osôb, bude mať cieľovú hodnotu podľa toho, s koľkými klientmi bude 
žiadateľ pracovať a zároveň im nájde ubytovanie - započítajú sa účastníci projektu, pre ktorých bude 
vyplnená karta účastníka projektu a zároveň, ktorí si udržia bývanie min. 1 kalendárny mesiac 
a dostanú príspevok na nájomné z projektu. 
 

3. Aké je presné vymedzenie cieľovej skupiny - ľudia bez domova? Môžu sa za oprávnenú 
cieľovú skupinu považovať aj napríklad mladí ľudia, ktorí opúšťajú resocializačné zariadenia 



alebo ktorí odchádzajú z terapeutických komunít, kde sa liečili z drogovej závislosti? Je 
podstatné to, či v čase vstupu do projektu sú na ulici? 

 
Táto skupina môže byť oprávnená za predpokladu, že spĺňa tie definície, ktoré sú uvedené v podmienke 
poskytnutia príspevku č. 13 a č. 14, kde sú uvedené definície zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych 
službách, podľa ktorých sa za fyzické osoby považujú tie, ktoré sú v nepriaznivej sociálnej situácii. 
Zároveň projekt musí napĺňať cieľ výzvy a to: sprostredkovať štandardné, cenovo dostupné, udržateľné 
a samostatné ubytovanie vybranej cieľovej skupine za podpory sociálnej práce, ako preventívneho 
opatrenia na ochranu zdravia a života ľudí, ktorí nemajú alebo stratili prístup k vlastnému bývaniu.  
 

4. Môže byt žiadateľom Občianske združenie (OZ), ktoré bolo založené obcou? Je stanovené 
minimálne časové obdobie vzniku, resp. aktivity OZ? Môže sa o NFP uchádzať OZ, ktoré 
získalo štatút v posledných mesiacoch? 

 
Nie je rozhodujúce kým bolo založené OZ, ak spadá pod vymedzenie v podmienke poskytnutia 
príspevku č. 1 a spĺňa ostatné podmienky výzvy.  
Podľa podmienky poskytnutia príspevku č. 12 musí mať preukázateľnú skúsenosť s prácou s cieľovou 
skupinou minimálne jeden rok. Splnenie tejto podmienky musí preukázať žiadateľ a nestačí ak ju spĺňa 
zriaďovateľ, ktorý nie je zaradený medzi oprávnených žiadateľov v súlade s podmienkou poskytnutia 
príspevku č. 1. 
 

5. Sú v rámci projektu stanovené minimálne kvalifikačné požiadavky na vzdelanie, príp. prax u 
podporenej pozície sociálny pracovník? 

 
Áno, je to stanovené priamo vo výzve v časti k oprávneným výdavkom, v podmienke poskytnutia 
príspevku č. 24, kde je napísané, že je to v súlade so Zákonom 219/2014 Z. z. o sociálnej práci.  
 

6. Prečo nie sú oprávneným žiadateľom obce, ktoré majú k dispozícii bytový fond? Počíta sa s 
partnerstvom obcí pri realizácií týchto projektov? Je možné, že by obec bola oprávneným 
žiadateľom pokiaľ sa nevyčerpá v prvom kole alokovaná suma? 

 
Ide o pilotnú výzvu s nízkou alokáciou, ktorá je zameraná na určitú skupinu žiadateľov súlade s 
pravidlami štátnej pomoci.  Žiadateľ nemôže byť účastníkom výberu pri výbere bytov aby bol dodržaný 
transparentný výber (napr. obce, ktoré majú svoj vlastný bytový fond by ako  vlastníci bytov vyberali 
sami seba  -  nebola by tam transparentná súťaž).  Musí byť dodržaná podmienka poskytnutia príspevku 
č. 19 výzvy týkajúca sa štátnej pomoci. 
Viď. aj v texte vyššie Oprávnenosť žiadateľa, otázka č. 1. 
 

7. Bude sa nejakým spôsobom kontrolovať cieľová skupina podľa kritérií housing first? Alebo 
je výber klientov čisto na budúcom prijímateľovi projektu a môže teda využívať aj zásluhové 
kritériá? 

 
Nie, výber klientov je na budúcom prijímateľovi projektu pri dodržaní podmienok poskytnutia 
príspevku č. 13 a č. 14 vo výzve. Čo sa týka housing first – výzva je nazvaná „Dostupné bývanie 
s prvkami Housing first“.  Nie je to iba klasické housing first, ktoré má dané určité znaky a parametre, 
ktoré treba dodržať, aby sa to považovalo za housing first. Žiadame preto žiadateľov, aby sa  sústredili 
na ohrozené cieľové skupiny.  
 

8. Budú sa nejakým spôsobom kontrolovať aj ďalšie princípy housing first, napríklad oddelená 
rola podpory a prenajímateľa? 

 



Ide o dostupné bývanie s prvkami housing first. Nie je cieľom kontrolovanie princípov housing first. 
Oddelená rola podpory a prenajímateľa bude dodržaná transparentným výberom bytov v súlade s 
podmienkou poskytnutia príspevku č. 19 výzvy (prijímateľ nesmie byť účastníkom tohto výberu) ako aj 
spektrom pracovných pozícií zapojených do projektu. 
 

9. Bude sa u žiadateľa o  nenávratný finančný príspevok posudzovať zabezpečenie bytov pred 
začiatkom projektu, alebo je možné, že si byty začne hľadať až v priebehu realizácie? 

 
Predpokladáme, že nájsť byty pre takéto cieľové skupiny je dosť ťažké a preto sa nevyžaduje, aby  mal 
žiadateľ byty už pred začiatkom projektu, resp. pred predložením žiadosti o NFP.  
 

10. Bude požadovaná minimálna dĺžka nájomnej zmluvy? Alebo bude možné v projekte pracovať 
s krátkodobými zmluvami, ktoré neposkytujú dostatočnú stabilitu? 

 
Vo výzve nie je uvedená minimálna dĺžka nájomnej zmluvy. Ale projekt musí napĺňať cieľ výzvy a to: 
sprostredkovať štandardné, cenovo dostupné, udržateľné a samostatné ubytovanie vybranej cieľovej 
skupine za podpory sociálnej práce, ako preventívneho opatrenia na ochranu zdravia a života ľudí, ktorí 
nemajú alebo stratili prístup k vlastnému bývaniu.  
 

11. Bude kladený dôraz na desegregačné kritériá vybraných bytov? Alebo bude možné, aby sa 
100% bytov v projekte napríklad nachádzalo vo vylúčených lokalitách? 

 
V samotnej výzve nie je uvedená takáto podmienka, ale opätovne zdôrazňujeme a upozorňujeme  
žiadateľov, aby predkladali projekty v súlade s cieľom výzvy: poskytnúť ľuďom bez domova nájomné 
bývanie s podporou sociálneho poradenstva, prípadne ďalšej odbornej pomoci (napr. právna, 
psychologická, atď.) a eliminovať tak problémové oblasti súvisiace s bývaním. Cieľom dostupného 
nájomného bývania s prvkami housing first je sprostredkovať štandardné, cenovo dostupné, 
udržateľné a samostatné ubytovanie vybranej cieľovej skupine za podpory sociálnej práce, ako 
preventívneho opatrenia na ochranu zdravia a života ľudí, ktorí nemajú alebo stratili prístup k 
vlastnému bývaniu. 
 

12. Je požadovaná minimálna plocha bytu na osobu? 
 
V podmienke poskytnutia príspevku č. 24 k oprávnenosti výdavkov pod tabuľkou, ktorá určuje výšku 
nájmu na meter štvorcový, je uvedená aj definícia bytu. Musí to byť plnohodnotné bývanie. 
Nepožadujeme minimálnu plochu bytu na osobu.  
 

13. Kto zabezpečuje výber pracovníkov na podporené pozície v prípade, že podporený subjekt v 
rámci riešenia projektu vytvorí vo svojej organizácii nové pracovné pozície (soc. pracovník, 
psychológ...)? Je výberové konanie na tieto pozície plne v gescii podporenej organizácie?  

 
Áno, je to v gescii prijímateľa projektu, ktorý bude zamestnávateľom týchto ľudí.  
 

14. Ktoré výdavky sú súčasťou hlavnej sadzby a ktoré sú zahrnuté v 40 % paušále?  
 
Výdavky projektu sa delia na tri kategórie: 
1) priame personálne výdavky (skupina výdavkov 521, ktorá zahŕňa náklady na zamestnancov v rámci 
podporovaných pracovných pozícií), na základe ktorých sa uplatňuje paušálna sadzba (ich hodnota 
tvorí základňu pre jej výpočet); 
2) paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu (skupina výdavkov 903), ktorú  tvoria všetky ostatné 
výdavky súvisiace s projektom okrem výdavkov v kategórii 1 a 3 tu uvedenej – vypočítava sa ako 40% 



z hodnoty priamych personálnych výdavkov spadajúcich do kategórie 1 a ide o zjednodušené 
vykazovanie výdavkov (výdavky pokryté paušálnou sadzbou sa nepreukazujú); 
3) príspevky vyplatené účastníkom projektu (skupina výdavkov 352 – ide o príspevky na nájom 
vyplatené účastníkom projektu) – netvorí základňu pre výpočet paušálnej sadzby ani nie je pokrytá 
paušálnou sadzbou. 
Dôležité je, ako sme uviedli v prezentácii, že všetky výdavky projektu musia byť také výdavky, ktoré 
súvisia s realizáciou projektu a sú nevyhnutné pre realizáciu projektu. Otázka čo je súčasťou hlavnej 
sadzby, ak sa tým myslí základňa, z ktorej sa sadzba vypočítava, tak je to kategória výdavkov 1 uvedená 
vyššie.  
Viď. aj v texte vyššie Oprávnenosť výdavkov, otázka č. 10. 
 

15. Pri čiastočnom úväzku, nie sú oprávnené riadne zákonné a úmerné k úväzku nároky na PN, 
dovolenku a podobne?  

 
Tu je dôležité kritérium, či osoba, konkrétny zamestnanec pracuje pre zamestnávateľa aj mimo 
projektu. Ak pracuje len na projekte, všetko, čo súvisí s týmto pracovným pomerom aj čiastočným, 
všetky prerušenia práce súvisiace s dovolenkou a PN-kou sú oprávnené. Napr. ak pracuje u 
zamestnávateľa na projekte 4 hod. a 4 hod. vykonáva nejakú inú činnosť pre rovnakého 
zamestnávateľa, to znamená, že ide o delený úväzok (pracuje 4 hod. pre projekt a 4 hod. mimo 
projektu), tak poskytovateľ v rámci projektu preplatí iba hodiny reálneho výkonu práce na projekte. V 
takomto prípade dovolenku, PN-ku a ošetrenie člena rodiny poskytovateľ nepreplatí, nakoľko ide o 
delený pracovný úväzok u jedného zamestnávateľa.  
 

16. Môže byť projekt realizovaný len na území obce, v ktorej podporená organizácia sídli? 
 
Miesto realizácie projektu sa určuje podľa sídla žiadateľa, avšak ak sú aktivity projektu realizované 
mimo toto miesto a zároveň v prospech tohto územia, tak sú považované za oprávnené. Ako miesto 
realizácie sa však vždy uvádza typ územia, vybraný podľa sídla – menej alebo viac rozvinutý región. Viď. 
odpoveď nižšie, otázka č. 28. 
Viď. aj v texte vyššie Oprávnenosť miesta realizácie, otázka č. 1. 
 

17. Ako organizácia riešime aj terénnu sociálnu prácu, môže klient X vystúpiť z programu 
terénnej sociálnej práce a vstúpiť do housing first? Nebude teda duplicitne financovaná 
práca s týmto klientom, ale bude vykazovaná a vykonávaná iba v jednom programe?  

 
Áno, títo ľudia sa môžu zúčastniť, ale musia ukončiť svoju účasť v jednom projekte a potom môžu 
vstúpiť do druhého projektu, kde sa im bude naďalej poskytovať sociálna práca a v prvom rade sa im 
zabezpečí bývanie.   
 

18. Sprístupníte záznam tohto informačného seminára?  
 
Záznam zo seminára bol vyhotovený pre interné potreby poskytovateľa pomoci, zverejnené sú však 
všetky prezentácie a pomôcky, ktoré sme spomínali.  
 

19. V akých cykloch bude  podporenému subjektu vyplácaný nenávratný finančný príspevok - na 
oprávnené náklady, na mzdy a ostatné výdavky spojené s realizáciou projektu?  

 
Projekt bude financovaný prostredníctvom zálohových platieb resp. prostredníctvom refundácie 
v súlade s pravidlami pre tento typ platieb, uvedenými v Príručke pre prijímateľa. Poskytovateľ má 10 
pracovných dní na spracovanie žiadosti o zálohovú platbu a 25 pracovných dní na spracovanie ŽoP 
(zúčtovanie zálohovej platby a platby o refundáciu). 
 



20. Je stanovený počet zamestnancov na počet prijímateľov Housing First? 
 
Áno, je to stanovené priamo v podmienke poskytnutia príspevku č. 24 vo výzve, kde sa hovorí, že pri 
zostavovaní rozpočtu treba dodržať polovicu pracovného úväzku na jedného klienta, ktorý si môžete 
ľubovoľne nakombinovať, napr. ak si stanovíte do ukazovateľa 10 klientov, tak potom môžete mať 5 
pracovných úväzkov, ktoré si vyskladáte z tých pozícií, ktoré sú uvedené ako podporované v tabuľke. 
 

21. Ak má žiadateľ preukázateľnú skúsenosť s cieľovou skupinou viac ako rok, môže registrácia 
sociálnej služby prebehnúť tesne pred podaním žiadosti o NFP?  

 
 V zmysle podmienky poskytnutia príspevku č. 12 žiadateľ musí byť registrovaným poskytovateľom 
alebo mať udelenú akreditáciu na špecializované sociálne poradenstvo pričom nie je určené ako dlho. 
Zároveň  žiadateľ musí mať preukázateľnú skúsenosť s prácou s cieľovou skupinou aspoň 1 rok.  
Podmienka poskytnutia príspevku č. 12 sa vzťahuje k žiadateľovi, nie k jeho zriaďovateľovi, 
predchodcovi a pod. (napr. k obci, VÚC) a preto minimálne rok skúseností musí preukázať žiadateľ 
(musí existovať aspoň rok, registrovaným poskytovateľom môže byť aj kratšie). 
 

22. Pokiaľ je zakladateľom neziskovej organizácie poskytujúcej verejnoprospešnú službu útulku 
mesto a zároveň má mesto založenú s.r.o., ktorá spravuje bytový fond, môžu byť aj tieto 
byty súčasťou projektu? 

 
V zmysle podmienky poskytnutia príspevku  č. 19 nie je prípustné, ak prijímateľom bude subjekt 
previazaný vlastníctvom alebo rozhodovacou právomocou s obcou, napr. aj nezisková organizácia 
poskytujúca verejnoprospešnú službu, ktorá je založená obcou a vybrané byty pre realizáciu projektu 
sú zároveň spravované právnickou osobou/subjektom založeným tou istou obcou, alebo vo vlastníctve 
obce, príp. je spoločníkom alebo iným spôsobom má vplyv na konanie právnickej osoby. 
 

23. Môže byť do projektu zapojený súčasný 100% zamestnanec organizácie a pracovať v ňom 
napríklad na dohodu? 

 
V zmysle podmienky poskytnutia príspevku č. 24 je uvedené, aké kombinácie sú možné a aké nie sú. 
Nie je dovolené, aby zamestnanec pracoval na projekte na základe pracovnej zmluvy a zároveň na 
základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.  
 

24. Je riadenie projektu možné hradiť z paušálu?  
 
Spôsob zatriedenia výdavkov je uvedený vyššie, v odpovedi na otázku č. 14. Súčasné pravidlá 
vymedzenia priamych a nepriamych výdavkov v implementácii EŠIF na národnej úrovni nedovoľujú 
hradiť priame personálne výdavky na riadenie projektu (mzdy, resp. celkovú cenu práce v rámci 
riadenia projektu, napr. na manažéra projektu, finančného manažéra) z predmetného typu paušálnej 
sadzby v tejto konkrétnej výzve. Jednotlivé výdavky hradené z tejto paušálnej sadzby sa v súlade s 
pravidlami pre zjednodušené vykazovanie výdavkov nepreukazujú.  
 

25. V prípade, že je klientovi  poskytované sociálne poradenstvo v rámci iného projektu je 
možné, aby ten istý klient bol zaradený aj do tohto projektu?  

 
Viď odpoveď vyššie, na otázku č. 17 je dôležité urobiť deliacu líniu tak, aby nevzniklo ani riziko, ani 
náznak duplicitných výdavkov a prekrývania.  
 

26. Pokiaľ je cieľová skupina v prenajatých bytoch, ktoré sú prenajaté v mene organizácie 
a následne sa prenajímajú ďalej klientom, sú aj títo klienti oprávnenou cieľovou skupinou 
projektu, najmä pokiaľ ide o poskytovanie sociálnej služby a  ďalších aktivít? 



 
Môže im byť poskytovaná sociálna pomoc, ale nebudú môcť byť započítaní do merateľného 
ukazovateľa P0274,  ani do pracovných úväzkov, vzhľadom na  podmienku, že účastník musí bývať 
a musí mu byť poskytnutý príspevok na nájomné. Cieľom je  pomôcť tým klientom, ktorí nemajú 
bývanie. Zároveň musí byť dodržaná podmienka poskytnutia príspevku č. 19 vzťahujúca sa k štátnej 
pomoci. 

27. Musia byť byty skolaudované, resp. musia to byť len byty alebo to môžu byť napr. 
unimobunky, ktoré sú určené na bývanie, ale ešte nie sú skolaudované? 
 

Nie. Musí ísť o byt v zmysle podmienky poskytnutia príspevku č. 24. Bytom sa na účely tejto výzvy 
rozumie miestnosť alebo súbor miestností so samostatným uzamykateľným vchodom v bytovom dome 
alebo rodinnom dome, ktoré sú trvalo určené na bývanie. 

28. Je vzhľadom na alokáciu prostriedkov je možné v jednej žiadosti alebo v jednom projekte 
žiadať o príspevok súčasne na dva regióny, pričom jeden by bol viac rozvinutý a druhý menej 
rozvinutý región? Je možné realizovať projekt súčasne vo viac aj menej rozvinutom regióne? 

 

Nie, je to v samotnom nastavení výzvy, kde sa uvádza, že oprávneným je územie podľa sídla žiadateľa. 
Ak sa aktivity realizujú mimo toto územie, ale v prospech územia, tak sa stále považujú za realizované 
na oprávnenom území. Viď. odpoveď vyššie, otázka č. 16. 
Viď. aj v texte vyššie Oprávnenosť miesta realizácie, otázka č. 1. 
 

29. Sú paušálne výdavky (40%) povinnou súčasťou rozpočtu alebo ak ich nepotrebujeme, tak ich 
nemusíme čerpať a uvádzať do rozpočtu? Je to obligatórnou súčasťou rozpočtu alebo vôbec 
nemusí byť? 

 
Použitie zjednodušeného vykazovania výdavkov (zahrnutím paušálnej sadzby do rozpočtu) je povinné 
pre projekty, v ktorých je výška žiadaného NFP nižšia alebo rovná 100 000 eur. Pre projekty kde výška 
žiadaného NFP je vyššia ako 100 000 eur táto časť rozpočtu nie je povinná - pokiaľ chce prijímateľ hradiť 
všetky ostatné výdavky v rámci projektu,  z vlastných zdrojov, má tú možnosť. 
Viď. aj v texte vyššie Oprávnenosť výdavkov, otázka č. 12. 
 
 

30. Príspevok na bývanie pôjde cez žiadateľa, aký účtovný doklad bude poskytovateľ vyžadovať 
k tomu, aby príspevok mohol byť ako výdavok preplatený? Aký vplyv bude mať príspevok na 
bývanie vzhľadom k dávke v hmotnej núdzi klienta? Ovplyvní to dávku v hmotnej núdzi? 
Prípadne by si na ten byt mohol vyžiadať príspevok na bývanie v rámci hmotnej núdze?  
 

Oprava odpovede na otázku č.30: Príspevok na nájomné je príspevok určený účastníkovi/užívateľovi  
projektu (osoba spĺňajúca podmienku poskytnutia príspevku č. 13 a č. 14. výzvy) a vyplatený priamo 
jemu. Pre technické zjednodušenie však bude zmluva o nájme koncipovaná tak, že súčasťou zmluvy 
o nájme bude aj splnomocnenie tohto účastníka/užívateľa o tom, že úhrada  časti nájomného 
(príspevok na nájom hradený z projektu) bude v jeho mene priamo vyplácaná vlastníkovi bytu 
prijímateľom projektu. Toto technické riešenie je zvolené špecificky pre cieľovú skupinu, keďže sme si 
vedomí, že nie všetky osoby z cieľovej skupiny majú bankový účet. Takže  človek bez domova (osoba 
cieľovej skupiny) vás (prijímateľa) splnomocní na to, aby ste vy (ako prijímateľ projektu) vlastníkovi 
bytu vyplatili príspevok na nájom z projektu v jeho mene (cez skupinu výdavkov 352). Platba teda pôjde 
z účtu prijímateľa určeného pre projekt. Výpis z bankového účtu  bude jednoznačný dôkaz o tom, že 
táto platba prebehla a dostal ju vlastník bytu. 
 



Čo sa týka vplyvu na dávku v hmotnej núdzi, vzhľadom na skutočnosť, že na základe splnomocnenia 
pre prijímateľa na úhradu časti nájomného (príspevku z projektu na nájomné) bude nájomné hradené 
prijímateľom priamo prenajímateľovi (vlastníkovi bytu), tzn. účastník projektu (človek bez domova) 
tento finančný príspevok nedostane, možno príspevok na úhradu časti nájomného považovať za 
nepeňažné plnenie, ktoré vzhľadom na svoj účel, ako aj cieľovú skupinu, na ktorú sa vzťahuje, 
podporuje a posilňuje účinky pomoci v hmotnej núdzi. 

V zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 písm. l) Zákona sa „finančná podpora alebo finančný príspevok z 
prostriedkov nadácií, občianskych združení, neziskových organizácií a neinvestičných fondov získané v 
bežnom roku najviac do výšky 12-násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu a 
nepeňažné plnenia určené na podporu a posilnenie účinkov pomoci v hmotnej núdzi získané v bežnom 
roku“ nepovažuje za príjem na účely posúdenia hmotnej núdze, ako aj poskytnutia pomoci v hmotnej 
núdzi. 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 


