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Kritériá pre výber tretích subjektov v národnom projekte  

„Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov“ 
 

Formálne kritériá pre posudzovanie výberu tretích subjektov v národnom 
projekte „Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb 

– Podpora transformačných tímov“ 

Hodnotenie 
kritéria 

1. Podmienka nebyť dlžníkom na daniach, nebyť dlžníkom poistného na 
zdravotnom poistení, nebyť dlžníkom na sociálnom poistení (potvrdenia 
všetkých ZP, DÚ a SP) 

ÁNO - NIE 

2. Podmienka, že voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, 
reštrukturalizačné konanie, nie  je v konkurze alebo v reštrukturalizácii, 
alebo nútenej správe (potvrdenie príslušného súdu) 

ÁNO - NIE 

3. Podmienka zákazu vedenia výkonu rozhodnutia voči žiadateľovi 
(potvrdenie príslušného súdu) 

ÁNO - NIE 

4. Vyhlásenie žiadateľa o poskytnutej pomoci de minimis (Príloha č.4 
Oznámenia) 

ÁNO - NIE 

5. Podmienka finančnej spôsobilosti spolufinancovania projektu neuplatňuje sa 

6. Podmienka  identifikácie žiadateľa a štatutárneho zástupcu (uvedené 
v žiadosti) 

ÁNO - NIE 

7. Podmienka, že žiadateľ ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen 
štatutárneho orgánu, ani prokurista/i, ani osoba splnomocnená 
zastupovať žiadateľa v procese poskytnutia podpory 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  
d) trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny 
(§296 Trestného zákona) 
e) machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe (§ 266 až § 
268 Trestného zákona). (výpis z registra trestov za štatutárny orgán a za 
organizáciu) 

ÁNO - NIE 

8. Podmienka neporušenia zákazu nelegálnej práce a nelegálneho 
zamestnávania za obdobie 5 rokov predchádzajúcich k podaniu žiadosti 
(potvrdenie Inšpektorátu práce) 

ÁNO - NIE 

9. Podmienka oprávnenosti aktivít projektu (výpis z registra 
poskytovateľov sociálnych služieb a zriaďovacia listina/štatút, výpis 
z príslušného registra, oprávnenie podľa osobitného predpisu) 

ÁNO - NIE 

10. Podmienka dostatočnej administratívnej kapacity na riadenie projektu  neuplatňuje sa 

Všetky predložené potvrdenia/vyhlásenia musia byť originály alebo úradne overené kópie, 

v čase predloženia žiadosti nie staršie ako 3 mesiace. 

Ak je niektoré z požadovaných kritérií vyhodnotené ako NIE, žiadosť nie je ďalej postúpená na 

odborné a technické hodnotenie a špecifické hodnotenie kritérií. 
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Odborné a technické kritériá pre posudzovanie výberu tretích subjektov v národnom projekte  
 „Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov“ 

P. 
č. 

Oblasť Názov kritéria Hodnotenie kritéria 

1. Poskytovanie 
sociálnych 
služieb  

Posudzovanie dĺžky existencie 
subjektu na trhu v oblasti 
sociálnych služieb  

Viac ako 10 rokov = 5 bodov 
6 až 9 rokov = 3 body 
1 až 5 rokov = 1 bod 

2. Poskytovanie 
sociálnych 
služieb 

Štruktúra poskytovanej 
sociálnej služby v zariadení 
sociálnych služieb 

Pobytové služby s registrovanou DSS = 5 
bodov 
Pobytové služby bez registrovanej DSS = 1 
bod 
 
 
 

3. Poskytovanie 
sociálnych 
služieb  

Kritérium hodnotí mieru 
príspevku k znižovaniu 
inštitucionálneho poskytovania 
sociálnych služieb formou 
pobytovej sociálnej služby 
ročnej/týždennej z celkového 
počtu kapacít.  
 
 

Zariadenie sociálnych služieb vstupuje do 
deinštitucionalizácie s kapacitou 
pobytovej formy  60 a viac  kapacít = 5 
bodov 
 
Zariadenie sociálnych služieb vstupuje do 
deinštitucionalizácie s kapacitou 
pobytovej formy  40 až do 59 klientov = 3 
body 
 
Zariadenie sociálnych služieb vstupuje do 
deinštitucionalizácie s kapacitou 
pobytovej formy  nižšou ako 40 klientov = 
1 bod 

4. Nadväznosť na 
IROP 

Deklarovanie zapojenia do 
Výzvy IROP.  
 

ZSS deklaruje, že sa zapojí do Výzvy IROP 
= 1 bod 
ZSS deklaruje, že sa nezapojí do Výzvy 
IROP = 0 bodov 

 
Počet dosiahnutých bodov hodnotenia 
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Špecifické odborné kritériá pre posudzovanie výberu tretích subjektov v národnom projekte 
„Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov“ 

P. 
č. 

Názov kritéria Hodnotenie kritéria 

1.  Zariadenie sociálnych služieb garantuje 
vytvorenie dostatočného časového priestoru pre 
účasť  4 zamestnancov na vzdelávacích 
aktivitách, workshopoch a iných podujatiach 
súvisiacich NP DI PTT  

ÁNO - NIE 

Kritérium musí byť vyhodnotené ako ÁNO, inak je žiadosť zamietnutá. 

 

Výsledné hodnotenie kritérií  

Hodnotené zariadenie sociálnych služieb splní kritériá pre zapojenie do národného projektu 

„Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov“, ak splní všetky 

požadované kritériá. 

Formálne kritériá Vyberte položku. 

Špecifické odborné kritériá Vyberte položku. 

Odborné a technické kritériá Počet dosiahnutých bodov: 

Doplnkové body Počet dosiahnutých bodov: 

Celkový počet bodov 
 

Počet dosiahnutých bodov: 

 

Na základe dosiahnutého počtu bodov bude vytvorený poradovník žiadateľov podľa 

jednotlivých vyšších územných celkov.  

Pri rovnosti počtu dosiahnutých bodov v rámci hodnotenia, bude uplatnené doplnkové 

kritérium: % kapacít pobytovej sociálnej služby ročnej/týždennej z celkového počtu kapacít 

zariadenia sociálnych služieb.  Bodovanie: doplní sa bodová hodnota rovnajúca sa percentu 

zaokrúhlená na 2 desatinné miesta. 

Zmluvy o spolupráci budú so žiadateľmi uzatvárané postupne. Celkovo budú uzatvorené 

zmluvy o spolupráci s 96 zariadeniami sociálnych služieb (ďalej len ZSS). Každé ZSS bude 

zapojené v projekte maximálne počas 23 mesiacov. Minimálny počet mesiacov zapojenia bude 

vychádzať z Hodnotenia pripravenosti ZSS, ktoré bude realizované v 1. polroku zapojenia ZSS 

v projekte. Uzatváranie Zmlúv o spolupráci bude prebiehať minimálne 1x ročne v tzv. cykloch. 

V jednom kalendárnom roku implementácie projektu začne minimálne jeden cyklus.  


