
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.)

NFP312080BUF1
Zvyšovanie dostupnosti pracovných 

príležitostí pre ľudí so znevýhodnením
50189786

ALTERNATÍVA - Centrum 

nezávislého života, n.o.
1.kolo

Vyradené vo vylučovacích kritériách - Ciele a aktivity projektu nedostatočne prispievajú 

k naplneniu cieľov stanovených vo výzve. Žiadateľ  nesplnil podmienky výzvy minimálneho 

počtu účastníkov (t.j. min. 20 osôb na 1 pracovný úväzok), ktorým bola poskytnutá podpora 

v rámci boja s pandémiou COVID-19 alebo v rámci zmierňovania jej následkov, a pre 

nesúlad údajov v časti 7. 7.2, 7.4, 9, 10. 11.A a Prílohy  Rozpočet - hodnotím vylučovacie 

kritérium negatívne. 

Mgr. Katarína Medzihorská        Mgr. 

Jana Mojšová

NFP312080BUI1
Krok za krokom k úspešnému zamestnaniu 

mladého uchádzača
50708694

Inštitút pre sociálny rozvoj a ďalšie 

vzdelávanie
1.kolo

Zo štyroch vylučovacích kritérií neboli splnené dve - Súlad projektu s potrebami cieľovej 

skupiny / užívateľov projektu a Hospodárnosť výdavkov projektu.

ŽoNFP predpokladá merateľný ukazovateľ výstupu PCV31 „ Počet účastníkov, ktorým bola 

poskytnutá podpora v rámci boja s pandémiou COVID- 19 alebo v rámci zmierňovania 

následkov“ vo výške 80 osôb. Žiadateľ v ŽoNFP nemá zmapovanú potenciálnu cieľovú 

skupinu, jej potreby a neidentifikuje konkrétne aktivity, ktoré budú viesť k získaniu 

dostatočného počtu účastníkov. 

Predpoklad naplnenia merateľného ukazovateľa výsledku  P0967 „ Neaktívni účastníci, ktorí 

dokončia intervenciu podporovanú z ESF REACT-EU a v čase odchodu sú zapojení do 

procesu vzdelávania/odbornej prípravy/získavania kvalifikácie, sú zamestnaní alebo 

samostatne zárobkovo činní, alebo im bolo ponúknuté zamestnanie alebo účasť vo 

vzdelávaní/odbornej príprave“, ktorý je naplánovaný na 8 osôb je vzhľadom na vynaložené 

finančné prostriedky veľmi nízky i keď v súlade s výzvou. Sám žiadateľ vidí stredné riziká 

práve v nenaplnení oboch MU, pričom predpokladá udržanie aktivizácie účastníkov len 60 

dní, čo je menej ako je podmienkou výzvy – 3 mesiace.

V ŽoNFP úplne absentujú informácie o prieskume trhu práce zameranom na potenciál 

pracovných ponúk pre osoby z cieľovej skupiny, čo je jedným zo základných predpokladov 

pre ich pracovné uplatnenie a udržanie na trhu práce. Zo životopisu odborného garanta je 

zjavné prepojenie na personálnu agentúru, v ktorej pracuje ako projektový riaditeľ. Avšak 

posúdenie predmetu podnikania tejto spoločnosti nie je predmetom odborného 

hodnotenia. Zároveň ale popis pracovnej náplne v tejto časti životopisu je splnením 

požadovanej praxe. 

Žiadaná výška NFP 317 914,80 € v prepočte na jedného klienta započítaného do 

merateľného ukazovateľa výsledku  P0967  je vo výške 37 500 €. Po zvážení všetkých 

okolností považujem v ŽoNFP navrhované výdavky za neprimerané a nehospodárne 

vynaložené

NFP312080BUQ9 Social React RS 37953800
S.S.C.I.T. (Stredoslovenské Centrum 

Informačných Technológií)
1.kolo

vyradené v rámci vylučovacieho kritéria - odborný garant nepreukázal prax s cieľovou 

skupinou
Mgr. Róbert Lux

NFP312080BUY1 Cesta k úspechu vedie cez trh práce 53944704 Cesta k úspechu 1.kolo

Potreby cieľovej skupiny nie sú reálne a konkrétne popísané v súlade s výzvou a 

nedostatočne prispieva k naplneniu potrieb cieľovej skupiny.Navrhované mzdové výdavky 

sú vo výške primeranej požadovanej kvalifikácií potrebnej pre výkon plánovaných činností 

(časť 11.A). Sú vyššie ako pri podobných projektoch implementovaných na východe 

Slovenska, ale v prípade kompetentného spracovania projektovej žiadosti by mohli byť 

obhájiteľné, čo však nie je prípad tejto žiadosti (viď hodnotenie vylučovacieho kritéria 2: 

Súlad projektu s potrebami cieľovej skupiny / užívateľov projektu). Obaja hodnotitelia sa na 

hodnotení zhodli. Kritérium nie je splnené. 

NFP312080BVB9
Reštart - druhá šanca pre vzdelanie a 

zamestnanie
31751245

ETP Slovensko - Centrum pre 

udržateľný rozvoj
1.kolo

Popis východiskovej situácie v časti 7.1 ŽoNFP je príliš všeobecný a neopisuje situácie 

cieľovej skupiny v regióne implementácie. Referencie na občianske združenie MARTINO nie 

sú v žiadosti vysvetlené.

Ing. Veronika Poklembová, PhD.

Mgr. Ľudmila Stašáková

NFP312080BVG2 Kroky k zamestnaniu 45740968 Vaša charita, n.o. 1.kolo

Žiadateľ uvádza, že – „Je pravdepodobné, že užívateľmi služieb bude časť užívateľov už 

realizovaných projektov.“ 

Uvedená skutočnosť je v rozpore s výzvou nakoľko tieto projekty sa vo vyššie uvedených 

činnostiach  prekrývajú.

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



NFP312080BVN7

Terénne individualizované odborné 

poradenstvo pre neaktívne osoby  - 

Mengusovce

00326402 Obec Mengusovce 1.kolo

Pri hodnotení bolo zistené, že na projekte: č. NFP312080BVN7 a č. NFP312080BUQ6  budú 

pracovať tí istí zamestnanci a to p. Andrea Orthová ako odborný poradca a p . Mgr. Štefan 

Aster – (štatutárny zástupca COS pre seniorov KLINGER) na plný trvalý pracovný pomer.   

Žiadateľ doložil na pozíciu odborného garanta Životopis, ktorý po formálnej stránke nespĺňa 

požadované podmienky Výzvy a uvádzané prax nezodpovedá požiadavkám odbornej praxe 

na pozíciu odborného garanta projektu (Podmienka č. 10 výzvy – životopis musí obsahovať 

informácie o dobe (deň začiatku a deň konca). 

NFP312080BVP7 Cooperator 53104056 TITAN Slovakia, o. z. 1.kolo

vyradené v bodovom hodnotení -Z vyhodnotených všetkých predmetných bodovaných 

hodnotiacich kritérií vyplýva, že v projekte je  menej ako 60 % cieľov a aktivít projektu (50%) 

zameraných na ciele stanovené vo výzve. Z definície pomoci cieľovej skupiny sa skôr jedná 

o cieľovú skupinu ohrozené chudobou. V žiadosti  absentujú vzhľadom na miesto 

pôsobenia a pomerne široký odborný tím, popis  procesov zabezpečenia odborného tímu,  

fungovanie spolupráce najmä odborného a riadiaceho tímu, časové etapy realizácie aktivít. 

Popis hlavnej aktivity sa javí ako nedostatočný, je prioritne zameraný na riešenie 

nepriaznivej situácie, problémy osôb z málo podnetného prostredia 

a elimináciu sociálnopatologických javov v živote klienta. Absentujú postupy smerom 

k reálnemu zamestnávateľskému prostrediu a k účasti vo vzdelávaní, prípadne odbornej 

príprave, čo celkom nekorešponduje s plánovanými merateľnými ukazovateľmi najmä 

v očakávanej zmene statusu cieľovej skupiny. Žiadateľ ako občianske združenie pôsobiace 

od roku 2020 nemá zverejnenú výročnú správu, ani ročnú závierku, z ktorej by bolo možné 

posúdiť finančnú kapacitu žiadateľa a schopnosť finančne udržať projekt v prípade rizík 

z neoprávnených výdavkov.Nakoľko nebolo možné objektívne vyhodnotiť finančnú situáciu 

žiadateľa pre absenciu zverejňovanej dokumentácie občianskeho združenia a prípadnú 

schopnosť znášať neoprávnené výdavky z vlastných zdrojov, v identifikácii rizík žiadateľ 

dostatočne nedefinoval mieru rizika a opatrenia na ich elimináciu, tiež skúsenosti žiadateľa 

siahajú len do dobrovoľníckych aktivít, bolo bodové hodnotenie znížené.

NFP312080BVR7 ZAMESTNÁVANIE S PODPOROU 30688388 Nadácia DEDO 1.kolo

Na základe údajov bolo zistené, že cieľová skupina – účastníci programu účastníčky 

Programu BÝVANIE s odbornou podporou (Housing First), Dorka Bags  (ktorý je 

samostatným žiadateľom o NFP v rámci tejto výzvy) nemôžu byť oprávnenou cieľovou 

skupinou. Osoba z cieľovej skupiny sa nemôže zúčastňovať viacerých projektov 

podporených z výzvy Krok za krokom.

Bolo zistené, že ide o prepojenie podnikov Nadácia DEDO a Dorka Bags, n.o. ktoré naplnili 

podmienky jediného podniku.

Projekt na základe týchto údajov nedostatočne prispieva k potrebám cieľovej skupiny 

projektu, ktorou majú byť účastníci aj spomínaných programov.

JUDr. Alena Vachnová, PhD.          

Jana Krajkovičová

NFP312080BVS3 Zamestnanie Pre človeka 45782296 Pre človeka 1.kolo vyradené vo vylučovacom kritériu - Príspevok projektu k cieľom stanoveným vo výzve 

NFP312080BVT9 Life is Life 50893017 ISABELLA, o.z. 1.kolo

Zo štyroch vylučovacích kritérií nebolo splnené kritériu: Súlad projektu s potrebami cieľovej 

skupiny / užívateľov projektu. 

ŽoNFP predpokladá merateľný ukazovateľ výstupu PCV31 „ Počet účastníkov, ktorým bola 

poskytnutá podpora v rámci boja s pandémiou COVID- 19 alebo v rámci zmierňovania 

následkov“ vo výške 80 osôb. Žiadateľ v ŽoNFP nemá zmapovanú potenciálnu cieľovú 

skupinu, jej potreby a neidentifikuje konkrétne aktivity, ktoré budú viesť k získaniu 

dostatočného počtu účastníkov a zo najmä v nadväznosti na plnenie MU P0967 vo výške 20 

účastníkov a P0968  taktiež výške 20 účastníkov. V ŽoNFP úplne absentujú informácie o 

prieskume trhu práce zameranom na potenciál pracovných ponúk pre osoby z cieľovej 

skupiny, čo je jedným zo základných predpokladov pre ich pracovné uplatnenie a udržanie 

na trhu práce.

Ing. Tomáš Monosza                             

Ing. Lucia Szlamenková

NFP312080BVX6
Individuálnou prácou s neaktívnymi osobami 

k sociálnej inklúzii
52136892 HomeStart Slovakia n.o. 1.kolo

Predložený projekt  sa odchyľuje svojimi cieľmi od cieľa výzvy. Niektoré 

aktivity a podaktivity projektu neprispievajú k naplneniu cieľov stanovených vo 

výzve, cieľová skupina je rozšírená o neoprávnených užívateľov projektu. 

Ing. Katarína Óváryová                     

Mgr. Dionýz Horváth

NFP312080BWA4
Strategický rozvoj asistovaného 

zamestnávania a aktivizácie rizikových skupín 

v okrese Lučenec

52700569
Agentúra práce Banskobystrického 

samosprávneho kraja, n.o.
1.kolo

vyradené vo vylučovacom kritériu – Ciele a aktivity projektu nedostatočne prispievajú k 

naplneniu cieľov stanovených vo výzve.

NFP312080BVY9
Individualizované služby zamestnanosti pre 

neaktívne osoby z prostredia MRK
50082001 Človek v ohrození, n.o. 1.kolo

žiadateľ nedodal ročnú uzávierku potrebnú pre kontrolu Testu podniku v ťažkostiach a teda 

splnenie PPP vyhlásenej výzvy

Michaela Mudroňová               Milada 

Laudová                                 

Žiadosti o NFP, pri ktorých bolo zastavené konanie:

NFP312080BVH9
Priblížiť neaktívne osoby v trhu práce 

posilnením individualizovaného odborného 

poradenstva na Gemeri

17080835
Telovýchovná jednota Geológ 

Rožňava
1. kolo

Zastavené konanie v zmysle § 20 ods. 1 písm. a) zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku 

poskytovanom z EŠIF a o zmene a doplnení niektorých zákonov

NFP312080BWD9 Spolu to dokážeme 53411846 Florence n.o. 1. kolo
Zastavené konanie v zmysle § 20 ods. 2 zákona  č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom 

z EŠIF  a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nakoľko žiadateľ na základe výzvy 

riadiaceho orgánu nedoplnil chýbajúce náležitostí v stanovenej lehote 


