
                                                                         
Opatrenie 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany 

a sociálnej kurately 

 

a) podpora pilotného prístupu deinštitucionalizácie existujúcich zariadení sociálnych služieb a podpora 
deinštitucionalizácie existujúcich zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately  

Skupina kritérií a jej 
významnosť Hodnotiace kritérium Predmet hodnotenia Váhy Body 

Vhodnosť 
a účelnosť projektu 
 
významnosť: 26% 
max = 52 b 
 
prípustné minimum = 
29 b (55,76%) 

Súlad projektu so 
stratégiou ROP 

Kritérium hodnotí: 
 či, je predmetom projektu transformácia existujúceho 

zariadenia sociálnych služieb, resp. zariadenia 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 

  komplementarita s intervenciami  OP ZaSI – 
národnými projektmi na podporu 
deinštitucionalizácie 

1 

0 alebo 4  
(diskvalifika

čné 
kritérium) 

Zameranie a význam 
zariadenia  
 

Kritérium hodnotí: 
 druh, formu zariadenia;  
 v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 

kurately - či je predmetom projektu zmena detských 
domovov zriadených ako centrá detí na domovy detí;  

 v oblasti sociálnych služieb - 6 miest v jednej bytovej 
jednotke  (domácnosti) a max. 3  bytové jednotky 
(domácnosti) v jednom objekte s maximálnou 
kapacitou 18 miest. 

 

4  0-4 

  Príspevok projektu 
k horizontálnej priorite 
Informačná 
spoločnosť 

Kritérium hodnotí, či: 
 projekt prispieva k horizontálnej priorite Informačná 

spoločnosť (obstaraním IKT vybavenia) deklarovaný 
príspevok je  adekvátne  prepojený na merateľné 
ukazovatele horizontálnej priority Informačná 
spoločnosť   

1 0-4 

 Príspevok projektu 
k horizontálnej priorite 
Trvalo udržateľný 
rozvoj 

Kritérium hodnotí  
 súlad predpokladanej realizácie projektu z hľadiska 

vplyvov projektu na Horizontálnu prioritu Trvalo 
udržateľný rozvoj vo vzťahu k životnému prostrediu 
(využite obnoviteľných zdrojov energie) 

 energetickú náročnosť stavby 
 vytvorenie nových pracovných miest 
 prepojenie  deklarovaného príspevku na merateľné 

ukazovatele výsledku a dopadu horizontálnej priority 
Trvalo udržateľný rozvoj 

3  0-4 

 Príspevok projektu 
k horizontálnej priorite 
Rovnosť príležitostí 
 

Kritérium hodnotí, či 
 projekt prispieva k plneniu cieľov horizontálnej 

priority Rovnosť príležitostí (bezbariérovosť objektu) 
 vytvorenie nových pracovných miest pre mužov a 

ženy 
 deklarovaný príspevok je adekvátne prepojený na 

merateľné ukazovatele výsledku a dopadu  
horizontálnej priority Rovnosť príležitostí 

3 0-4 

 Príspevok projektu 
k horizontálnej priorite 
Marginalizované 
rómske komunity 

Kritérium hodnotí, či  
 projekt prispieva k plneniu princípov horizontálnej 

priority Marginalizované rómske komunity (zvýšenie 
sociálnej inklúzie a integrácie príslušníkov 
MRK separovanej alebo segregovanej rómskej 
osady) 

 deklarovaný príspevok je adekvátne prepojený na 
merateľné ukazovatele výsledku a dopadu  
horizontálnej priority  Marginalizované rómske 
komunity 

1 
 

0-4 

Spôsob realizácie 
projektu 
 
významnosť: 26%   

Príspevok projektu 
k zlepšeniu 
priestorových 
podmienok pre 

Kritérium hodnotí zhodnotenie súčasného, 
východiskového stavu a budúceho, očakávaného 
stavu objektu po realizácii projektu. Súčasťou kritéria je 
aj hodnotenie vhodnosti stavebno-technického riešenia 

4 0-4 



max = 52 b 
 
prípustné minimum =  
29 b (55,76%) 

klientov, resp. 
vytvoreniu podmienok 
pre lepšie 
poskytovanie 
služieb/vykonávanie 
opatrení  

(vzhľadom na východiskové podmienky), uvedeného 
v projekte. Kritérium zároveň hodnotí aj samotný 
predmet projektu, najmä vo vzťahu k zvýšeniu kvality 
života klientov.  

Príspevok projektu 
k vytvoreniu nových 
sociálnych služieb, 
resp. opatrení 
v zariadení  

Kritérium hodnotí vytvorenie priestoru na vznik nových, 
resp. rozvoj existujúcich sociálnych služieb 
poskytovaných najmä ambulantnou, terénnou formou  
a vznik nových, resp. rozvoj vykonávania existujúcich 
opatrení zameraných najmä na prácu s pôvodnými 
rodinami, náhradnými rodinami, blízkymi osobami, 
profesionálnymi rodinami a  ktoré sú potrebné pre 
riadne fungovanie zariadenia v súlade s platnými 
právnymi predpismi.  

3 0-4 

Príspevok projektu 
k rozšíreniu 
a zavedeniu 
doplnkových 
sociálnych služieb , 
resp. vykonávaných 
opatrení  

Kritérium hodnotí projekt z pohľadu rozsahu 
zariadením poskytovaných služieb, resp. opatrení, 
ktoré nie sú nevyhnutné pre riadne fungovanie 
zariadenia, ale jeho činnosť vhodne dopĺňajú (napr. 
utvorenie vhodných podmienok pre odborné činnosti ).  

3 0-4 

Príspevok projektu 
k napĺňaniu cieľov 
opatrenia  

Kritérium hodnotí príspevok jednotlivých aktivít projektu 
k definovanému cieľu projektu a príspevok projektu k 
definovaným cieľom opatrenia.  

2 0-4 

Posúdenie 
opodstatnenosti, 
jednoznačnosti a 
logickej a časovej 
previazanosti aktivít 
projektu 

Kritérium hodnotí 
 či sú plánované aktivity jednoznačne popísané spolu 

s uvedením termínov ich plnenia 
 uskutočniteľnosť a logickosť jednotlivých aktivít 

projektu 
 previazanosť aktivít projektu na ciele projektu 
 previazanosť aktivít projektu na merateľné 

ukazovatele 

1 0-4 

Rozpočet 
a efektívnosť 
nákladov 
 
významnosť: 18%  
max = 36 b 
 
prípustné minimum =  
24 b (66,66%) 

Efektívnosť 
vynaloženia 
finančných 
prostriedkov 
z pohľadu smerných 
ukazovateľov 
(benchmark) 
 
 
 
 

Kritériom je miera efektívnosti vynaložených 
prostriedkov vypočítaná na základe objemu výdavkov 
na konkrétny projekt prirovnaná k prevládajúcim 
hodnotám pre opatrenie: 

 benchmark pobytového miesta (spoločný pre 
zariadenia sociálnych služieb a zariadenia 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately) 
15.000 – 40.000 eur/klient 

 benchmark pre ambulantné,  terénne  služby, služby 
pre rodiny, opatrenia zamerané na prácu  s pôvodnými 
rodinami, náhradnými rodinami, blízkymi osobami, 
profesionálnymi rodinami nepobytového charakteru   
1.000 – 1.500 eur/m2 
 

4 0-4 

Posúdenie rozpočtu z 
formálneho hľadiska 

Kritérium hodnotí členenie rozpočtu z hľadiska  
výdavkov, aktivít a detailnosti a kompletnosti rozpočtu, 
súlad s projektovou dokumentáciou pre realizáciu 
stavby. 
 

2 0-4 

 Posúdenie rozpočtu 
z vecného hľadiska 

Kritérium hodnotí rozpočet z pohľadu primeranosti 
objemu jednotlivých položiek, hospodárnosti projektu 
a z pohľadu nevyhnutnosti a opodstatnenosti 
jednotlivých položiek pre správnu a efektívnu realizáciu 
aktivít projektu. 

3 0-4 

Administratívna, 
odborná a technická 
kapacita žiadateľa 
 

Skúsenosti žiadateľa Kritérium hodnotí skúsenosti žiadateľa 
s prevádzkovaním zariadení sociálnych služieb, resp. 
zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 
kurately 

3 0-4 

významnosť: 12%  
max = 24 b 
 
prípustné minimum = 
14 b (58,33%) 

Preukázanie 
dostatočných 
personálnych, 
technických a 
odborných kapacít 
žiadateľa pre 
implementáciu 
projektu  

Kritérium hodnotí za akých administratívnych, 
technických a odborných podmienok pristupuje 
žiadateľ k realizácii projektu, napr. rozsah využitia 
vlastných personálnych kapacít a ich odbornosť, 
úroveň potrebného technického vybavenia a pod. 

3 0-4 



 
 

1 
 

 

 
 

 

Udržateľnosť 
projektu 
 
významnosť: 18%  
max = 36 b 
 
prípustné minimum = 
24 b (66,66%) 

Udržateľnosť projektu 
z vecného 
sektorového hľadiska 

V prípade zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a 
sociálnej kurately  sa hodnotí súlad projektu s 
Koncepciou zabezpečovania výkonu súdnych 
rozhodnutí v detských domovoch na roky 2012 – 2015 
s výhľadom do roku 2020 (Plán transformácie a 
deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti). V 
prípade zariadenia sociálnych služieb  sa hodnotí 
súlad projektu s Koncepciou rozvoja sociálnych služieb 
vyššieho územného celku. 

2 0-4   

 Udržateľnosť projektu 
z hľadiska 
zabezpečenia 
spolufinancovania 
projektu 

Hodnotí sa udržateľnosť projektu, ktorej východiskom 
je zabezpečenie finančných zdrojov žiadateľa na účely 
spolufinancovania projektu v požadovanej miere, či už 
z vlastných zdrojov, alebo iných zdrojov. 

1 0-4   

 Udržateľnosť projektu 
z finančného hľadiska 

Kritérium hodnotí 
 predpokladané prevádzkové náklady zariadenia  
 spôsob, akým je zabezpečená  finančná 

udržateľnosť projektu  v nadväznosti na účtovnú 
závierku žiadateľa a predpokladané prevádzkové 
náklady zariadenia 

3 0-4 

Vecná udržateľnosť 
projektu a rizikovosť 
projektu z hľadiska 
vlastníckych a iných 
práv k 
nehnuteľnostiam 

Kritérium hodnotí: 
 právny vzťah žiadateľa k pozemkom, na ktorých 

sa realizuje projekt, 
 právny vzťah žiadateľa k budove zariadenia 3 0-4 

 

Maximálny 
počet bodov 

v skupine 
kritérií 

Významnosť 
skupiny 
kritérií 

 Prípustné minimum 

1. Vhodnosť a účelnosť projektu 

Maximum v 1. skupine 52 26 % 
Prípustné minimum v 1. 
skupine 

29 55,76 % 

2. Spôsob realizácie projektu  

Maximum v 2. skupine 52 26 % 
Prípustné minimum v 2. 
skupine 

29 55,76 % 

3. Rozpočet a nákladová efektívnosť 

Maximum v 3. skupine 36 18 % 
Prípustné minimum v 3. 
skupine 

24 66,66 % 

4. Administratívna, odborná a technická kapacita žiadateľa 

Maximum v 4. skupine 24 12 % 
Prípustné minimum v 4. 
skupine 

14 58,33 % 

5. Udržateľnosť projektu 

Maximum v 5. skupine 36 18 % 
Prípustné minimum v 5. 
skupine 

24 66,66 % 

Maximálny počet bodov 200 b 100,00 % Prípustné minimum celkovo 120 b 60,00 % 



 

Výberové kritériá v rámci ROP 
 
Výberový proces predstavuje komplexné posúdenie projektov, ktoré sa na základe hodnotiaceho procesu 
kvalifikovali do výberového procesu v rámci príslušnej výzvy, resp. hodnotiaceho kola výzvy. V procese 
výberu Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program posudzuje dopytovo-orienované projekty 
komplexne s ohľadom na nasledovné kritériá výberu schválené Monitorovacím výborom pre ROP 
v uvedenom poradí:  

P.č. Kritérium Spôsob aplikácie kritéria 

1. Výsledky odborného hodnotenia  

V prípade, že žiadosť dosiahne minimálny počet bodov z odborného hodnotenia  pre 
príslušné opatrenie ROP a zároveň dosiahne aj prípustné minimum bodov 
v jednotlivých skupinách hodnotiacich kritérií a vyhovie v odbornom hodnotení v 
každom z diskvalifikačných kritérií, považuje sa toto kritérium za splnené. Riadiaci 
orgán pre ROP zoradí žiadosti, ktoré splnili podmienky odborného hodnotenia podľa 
počtu bodov získaných v odbornom hodnotení. 

2. 
Významný prínos projektu 
k plneniu cieľov ROP  

Žiadosť sa posudzuje z hľadiska kumulatívneho príspevku k skupinám 
hodnotiacich kritérií „Vhodnosť a účelnosť projektu“ a „Spôsob realizácie 
projektu“. 

3. Geografické umiestnenie projektu  

Predmetom posudzovania je geografické umiestnenie projektu z hľadiska 
primeraného  územného rozloženia podpory v rámci ROP na základe 
najaktuálnejších dostupných údajov o napĺňaní indikatívnych regionálnych alokácií 
v čase uskutočnenia procesu výberu. Kritérium sa neaplikuje v prípade výziev na 
predkladanie žiadostí o NFP s vopred stanoveným zoznamom žiadateľov pomoci. 

4. 

Uplatnenie komplexného prístupu 
pri riešení problematiky 
marginalizovaných rómskych 
komunít  

Posudzuje sa, či žiadosť o NFP je súčasťou odsúhlasených lokálnych stratégií 
komplexného prístupu. Kritérium sa neaplikuje v prípade, že výzva na predkladanie 
žiadostí o NFP je zameraná výhradne na predkladanie žiadostí o NFP, ktoré tvoria 
súčasť schválených lokálnych stratégií komplexného prístupu. 

5. 
Výška alokácie finančných 
prostriedkov na príslušnú výzvu na 
predkladanie žiadostí o NFP  

Žiadosti o NFP sú zoradené na základe ich poradia podľa počtu získaných bodov po 
aplikovaní predchádzajúcich výberových kritérií v rozsahu alokovaných finančných 
prostriedkov pre príslušnú výzvu na predkladanie žiadostí o NFP. Riadiaci orgán pre 
ROP sleduje neprekročenie alokácie na danú výzvu. 

 
V prípade, že viac žiadostí o NFP dosiahne rovnaké bodové hodnotenie a vzhľadom k alokácii nebude 
možné podporiť všetky tieto žiadosti, budú uprednostňované žiadosti o NFP, ktoré získajú vyšší počet 
bodov v rámci skupiny hodnotiacich kritérií  „Rozpočet a nákladová efektívnosť“. V prípade, že naďalej 
pretrváva rovnaký počet bodov, budú uprednostnené žiadosti o NFP, ktoré získajú vyšší počet bodov 
v rámci skupiny hodnotiacich kritérií „Udržateľnosť projektu“.  
 
V prípade individuálnych projektov sa aplikujú nasledovné výberové kritériá: 
 
V prípade opatrenia 6.1 ROP sa aplikuje len prvé  a piate výberové kritérium schválené Monitorovacím 
výborom pre ROP,( t.j. „Výsledky odborného hodnotenia“ a „Výška alokácie finančných prostriedkov na 
písomné vyzvanie“) pričom minimálny počet bodov, ktoré žiadosť dosiahla v odbornom hodnotení musí byť 
minimálne 75 % z maximálneho možného počtu bodov (v súlade so schválenými hodnotiacimi kritériami pre 
opatrenie 6.1 ROP). Pri posudzovaní výberového kritéria sa vychádza predovšetkým zo záverov odborného 
hodnotenia žiadostí o NFP. 

V prípade opatrenia 7.1 ROP Monitorovací výbor pre ROP schválil nasledovné výberové kritériá: 

a) dosiahnutie v odbornom hodnotení aspoň minimálne požadovanej bodovej hranice v rámci každej 
z piatich skupín hodnotiacich kritérií; 

b) vyhovenie v odbornom hodnotení v každom z diskvalifikačných kritérií; 

c) dosiahnutie v odbornom hodnotení celkovo aspoň minimálnej požadovanej úrovne 110 bodov z 200 
bodov. 


