
Neschválené žiadosti o NFP:

Kód ŽoNFP Názov projektu 

Identifikačné číslo 

právnickej osoby, ktorá 

požiadala o poskytnutie 

príspevku

Meno a priezvisko fyzickej osoby, 

alebo obchodné meno

 Kolo                  

výzvy  
Dôvod neschválenia

fyzická osoba/právnická osoba 

podieľajúca sa na vypracovaní 

projektu  

(§ 48 zákona č. 292/2014 Z.z.)

NFP312080BVL6

Nájdi svoju cestu - podpora vstupu 

neaktívnych osôb s neurodiverzitou na trh 

práce

31929711 A - Centrum 2. kolo

Kritérium č.2 - Súlad projektu s potrebami cieľovej skupiny / užívateľov projektu – nie je 

splnené.

Žiadateľ sa odvoláva na Záverečnú správu z projektu ktorý bol   podporený z dotácie 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR  - "Programy pre mládež 2014 - 2020", ktorú 

administrovala  Iuventa - Slovenský inštitút mládeže. Inkluzívne vzdelávanie vzniklo ako 

odpoveď na problémy spojené s

vylučovaním detí z hlavného vzdelávacieho prúdu. Na základe vybraných princípov obhajuje 

práva všetkých detí na kvalitné

vzdelanie v rámci spoločného vzdelávacieho systému. Projekty orientované na inklúziu 

vzdelávania detí so zdravotným postihnutím rieši vyššie uvedené ministerstvo. Rovnako aj 

vzdelávanie podľa stupňa postihnutia týchto detí a to v spolupráci s rodičmi. Žiadateľ 

nepreukázal  súlad naplánovanej formy  realizácie aktivít s potrebami cieľovej skupiny. Žiaci 

sa sústavne  pripravujú na povolanie a preto nemôžu byť cieľovou skupinou.

Popis východiskovej situácie obsahuje všeobecné makro spoločenské problémy mladých ľudí 

pri vstupe na trh práce . Vychádza z informácii portálu Profesia, kde nie sú konkrétne 

identifikované problémy cieľovej skupiny určenej poskytovateľom pomoci.

-        Neuvádza detailnejšie alebo konkrétnejšie zameranie realizácie hlavnej aktivity, 

regionálne špecifikácie potrieb a požiadaviek cieľovej skupiny, prípadne osobitú účelnosť a 

potrebnosť projektu. V ŽoNFP  sú aktivity smerujúce k zvyšovanie kvalifikácie na strednej 

škole. Podpora individuálneho poradenstva bude väčšinou v online forme čo sa javí 

nedostatočné

-        Pri identifikácii cieľovej skupiny bude žiadateľ spolupracovať aj s rodinným prostredím 

klienta, čo mu umožnia jeho dlhodobé aktivity pre rodiny osôb s neurodiverzitou a ďalšími 

formami zdravotného znevýhodnenia a sieť dobrovoľníkov.  Uvedenú činnosť má vykonávať 

odborný tím.

-        Hlavná aktivita, ktorou je priblíženie neaktívnych osôb k trhu práce posilnením 

individualizovaného odborného poradenstva priamo v teréne vychádza z identifikácie potrieb 

projektovej cieľovej skupiny.“ V popise tejto činnosti však uvádza, že: Vyhľadávanie klientov 

Mgr. Viera Hincová

Zoznam neschválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok a žiadostí o NFP, pri ktorých bolo zastavené konanie 
Kód výzvy:        OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/RO-03

Názov výzvy:    Krok za krokom 2.kolo



NFP312080BVM6 Stimuly aktivizácie pre neaktívnych (NEET) 37977466 Stimulus 2.kolo

Žiadateľ uvádza, že predložená žiadosť je v súlade so stanovami spoločnosti a  profiluje sa ako 

organizácia zabezpečujúca projekty poradenstva, prípravy pre trh práce a podpory 

zamestnávania pre osoby znevýhodnené na trhu práce. Tieto činnosti však registri uvedené 

nemá. Takéto činnosti má zapísané v Obchodnom registri  spoločnosť M-PROMEX,s.r.o., kde 

je spoločníkom a konateľom PhDr. Jozef Pauk, PhD – zároveň aj prezident žiadateľa.)  V 

ŽoNFP je popísaná „spolupráca“ s uvedenou spoločnosťou v oblasti úhrad za prenájom 

priestorov v čase realizácie projektu a v čase, keď občianske združenie projekt nerealizuje. 

Štatutárny zástupca žiadateľa – prezident,  PhDr. Jozef Pauk, PhD. sa už niekoľko rokov 

podieľa na realizácii projektov podporujúcich proces deinštitucionalizácie zariadení sociálnych 

služieb (čo nie je predmetom tejto výzvy). Žiadateľ plánuje využívať aj :“Skupinové aktivity 

(zásadne v malých skupinkách do 6 osôb) budú využívané iba doplnkovo a to v situáciách keď 

skupina predstavuje prínos pre samotných klientov, napríklad pri rozvíjaní sociálnych alebo 

komunikačných zručnosť.“Žiadateľ nepreukázal ako budú do tohto procesu zapojení odborní 

poradcovia v počte 14 osôb – 3,2 pracovných úväzkov. Naviac počet hodín stanovený pre 10 

odborných poradcov zamestnaných prostredníctvom DoPČ je vysoko nadhodnotený – v 

rozpore s pravidlami a podmienkami výzvy. Po skrátení počtu hodín  skoro o tri tisíc, nemôžu 

byť naplnené plánované aktivity v požadovanej kvalite. 

N/A

NFP312080BXA9
Podpora a aktivizácia neaktívnych a 

znevýhodnených osôb
37923617

SPOKOJNOSŤ - centrum sociálnych 

služieb, n.o.
2. kolo na základe Testu podniku v ťažkostiach N/A

NFP312080BXK1 Aktivizácia 35582171 DORKA, n. o. 2. kolo
Nesplnila podmienky OH, dôvodom vyradenia je neorpávnenosť cieľovej skupiny, aktivít 

projektu a tým pádom aj oprávnenosť výdavkov
N/A

NFP312080BXZ2 Aktivácia umením sebaovládania 37823302
Akadémia vzdelávania a bojových 

umení
2. kolo

Pri popise aktivít R. Barvičáka sa neuvádza pri sociálnej práci práca s konkrétnou cieľovou 

skupinou. Sociálna práca je uvedená ako jedna z mnohých aktivít, výkonu jeho odbornej 

praxe. 

Z uvedeného nevyplýva splnenie požiadavky výzvy  pri vzdelaní odborného garanta na jeho 

výkon 10 ročnej praxe práce v sociálnej oblasti s cieľovými skupinami v zmysle výzvy na plný 

úväzok.

Možno teda konštatovať, že na pozícii odborného garanta, ktoré je kľúčové pre realizáciu 

projektu, vznikli neoprávnené výdavky.  

Z uvedených skutočností vyplýva, že výdavky na odborného garanta nie sú určené v zmysle 

podmienok výzvy a teda sú neoprávnené .

Bez výdavkov na odborného garanta nie je možné aktivity projektu realizovať. 

MVDr. René Barvirčák

NFP312080BXZ4 Aktivácia osôb pre rozvoj regiónov 53559908 AVVATE 2. kolo nesplnenie podmienok odborného garanta Tibor Penke



NFP312080BXZ6 Aktívna pomoc pri začleňovaní na trh práce 42110416 Eywa 2. kolo

garant nepĺňal podmienku praxe a zlé zameranie cieľovej skupiny (v popise projektu budú 

zamestnávať ľudí po škole a evidovaných nezamestnaných) a nesprávne stanovená výška 

rozpočtu

N/A

NFP312080BYA2 Aktívna budúcnosť 42121281 Turistický oddiel horský vlk 2. koio Nesplnila podmienky OH. Dôvodom je, že odborný garant nespĺňa podmienky výzvy JUDr. Michal Cimmermann

NFP312080BYH6 Aktivuj sa a začni znova 54275156 CESTA Rožňava n.o. 2. kolo
Ciele a aktivity projektu vôbec neprispievajú alebo nedostatočne prispievajú k naplneniu 

cieľov stanovených vo výzve, resp. príspevok má len deklaratórny charakter.
N/A

Žiadosti o NFP, pri ktorých bolo zastavené konanie:

NFP312080BXN3 Návrat do života 42066387
DOBRÝ PASTIER - KLÁŠTOR POD 

ZNIEVOM, o.z.
2. kolo späťvzatie žiadateľom

NFP312080BXM6 Cesta k zamestnaniu 48411248 Elisa o. z 2. kolo späťvzatie žiadateľom

NFP312080BYB6 Dajme budúcnosť neaktívnym osobám 53337433 EPERIEŠ 2. kolo späťvzatie žiadateľom

NFP312080BYD9 Krok za krokom k plnohodnotnému životu 379927353 EDU 2. kolo späťvzatie žiadateľom


